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 الصفحة     اجلزء األول                                         

 2ابب يف ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام عن العاملني ابلنقل والعارفني أبصول الكالم  1
 ابب اتريخ بناء مدينة دمشق ومعرفة من بناها وحكاية األقوال يف ذلك تسليما  2

 4     ……………………….ملن حكاها 
 8    ……..اق تسمية دمشق وأماكن من نواحيها فصل يف اشتق

 10           ابب اشتقاق اسم التاريخ وسببه وذكر الفائدة الداعية إىل االعتناء به  3
 11    ابب يف مبتدأ التاريخ واصطالح األمم على التواريخ  4
 15  ابب ذكر الصحابة رضي هللا عنهم يف التاريخ وما نقل فيه من االتفاق عنهم  5
 20             ابب ذكر اتريخ اهلجرة واالقتصار يف ذكره للشهرة  6
 21    ابب ذكر القول املشهور يف اشتقاق تسمية األايم والشهور  7
  23 ابب ذكر السبب الذي محل األئمة والشيوخ على أن قيدوا املواليد وأرخوا التواريخ  8
 أمته على سكىن الشام  ابب ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام وحث املصطفى ص 9

 24   ……وإخباره بتكفل هللا تبارك وتعاىل مبن سكنه من أهل اإلسالم 
 46  ابب بيان أن اإلميان يكون ابلشام عند وقوع الفنت وكون املالحم العظام  10
 ابب ما جاء يف نبينا املصطفى خامت النبيني عليه الصالة والسالم عند وقوع الفنت عقر 11

 52     ……………………… دار املؤمنني
 54  ابب فيما جاء أن الشام صفوة هللا من بالده وإليها حيشر خريته من عباده  12
 56 ابب اختصاص الشام عن غريه من البلدان مبا عليه يبسط من أجنحة مالئكة الرمحن  13
 58ابب دعاء النيب ص للشام وأهلها وما يرجى بيمن دعائه ص من رفع السوء عن أهلها  14
 62   ابب بيان أن الشام أرض مباركة وأن ألطاف هللا أبهلها متداركة  15
  65 ابب ما جاء من اإليضاح والبيان أن الشام األرض املقدسة املذكورة يف القرآن  16
 69           ابب إعالم النيب ص أمته وإخباره أن ابلشام من اخلري تسعة أعشاره  17
 72إبراهيم اخلليل وأنه من املواضع املختارة إلنزال التنزيل  ابب ما جاء يف أن الشام مهاجر 18
 74   ابب ما جاء يف اختصاص الشام وقصوره ابإلضاءة عند مولد النيب ص وظهوره  19
 78    ابب ما جاء عن سيد البشر أن الشام أرض احملشر واملنشر  20
 83    ابب ما جاء يف أن الشام يكون ملك أهل اإلسالم  21
 86    ب ما حفظ عن الطبقة العليا من أن الشام سرة الدنيا اب 22
 88  ابب ما جاء من األخبار واآلاثر أن الشام يبقى عامرا بعد خراب األمصار  23
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 89      ابب متصري األمصار يف قدمي األعصار  24
 أبواب ما جاء من النصوص يف فضل دمشق على اخلصوص 

  90            رد يف فضلها من القرآن ابب ذكر اإليضاح والبيان عما و  25
 98     ابب ما ورد من السنة أهنا من أبواب اجلنة  26
 100 ابب ما جاء عن صاحب الشفاعة أهنا مهبط عيسى بن مرمي قبل قيام الساعة  27
  ابب ما جاء عن املبعوث ابملرمحة أهنا فسطاط املسلمني يوم امللحمة  28

 103 
 111    املعرفة أن الربكة فيها مضعفة  ابب ما نقل عن أهل 29
 114 ابب ما جاء عن سيد املرسلني يف أن أهل دمشق ال يزالون على احلق ظاهرين  30
 123   ابب ما جاء عن كعب احلرب أن أهل دمشق يعرفون يف اجلنة ابلثياب اخلضر  31
 124  إلسالم ابب دعاء النيب ص ألهل الشام أبن يهديهم هللا ويقبل بقلوهبم إىل ا 32
 126   ابب ماروي يف أن أهل الشام مرابطون أهنم جند هللا الغالبون  33
 130  ابب ما جاء أن ابلشام يكون األبدال الذين يصرف هبم عن األمة األهوال  34
 138   ابب نفي اخلري عن أهل اإلسالم عند وجود فساد أهل الشام  35
 140  رب عند حلول البالاي واألمر املرتقب ابب ما جاء أن ابلشام يكون بقااي الع 36
 141 ابب ما روي عن األفاضل واألعالم من احنياز بقية املؤمنني يف آخر الزمان إىل الشام  37
 143 ابب ما ذكر من متسك أهل الشام ابلطاعة واعتصامهم بلزوم السنة واجلماعة  38
 147  إىل العلم والعناية ابب توثيق أهل الشام يف الرواية ووصفهم بصرف اهلمة  39
 151   ابب وصف أهل الشام ابلداينة وما ذكر عنهم من الثقة واألمانة  40
 152  ابب النهي عن سب أهل الشام وما روي يف ذلك عن أعالم اإلسالم  41
 153   ابب ما ورد من أقوال املنصفني فيمن قتل من أهل الشام بصفني  42
 159           لشام وبيان بطالنه عند ذوي األفهام ابب ذكر ما ورد يف ذم أهل ا 43
  169ابب ذكر بعض ما بلغنا من أخبار ملوك الشام قبل أن يدخل الناس يف دين اإلسالم   44
 175  ابب تبشري املصطفى عليه الصالة والسالم أمته املنصورة ابفتتاح الشام  45
 وهي دومة اجلندل وذات اطالع  ابب سرااي رسول هللا ص إىل الشام وبعوثه األوائل 46

 148       وغزوة مؤتة وذات السالسل 
 199           ابب غزاة النيب ص بنفسه تبوك وذكر مكاتبته ومراسلته منها امللوك  47
 ابب ذكر بعث النيب ص أسامة قبله وأمره إايه أن يشن الغارة على  48

 208     ……………….مؤتة وببين وإبل الزيت 
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  اهتمام أيب بكر الصديق بفتح الشام وحرصه عليه ومعرفة إنفاذه األمراء  ابب ذكر 49
  216     …………………….ابجلنود الكثيفة إليه 

 233    ابب ما روي من توقع املشركني لظهور دولة املسلمني  50
 236ابب ذكر ظفر جيش املسلمني املظفر وظهوره على الروم أبجنادين وفجل ومرج الصفر  51
 239  كيف كان أمر دمشق يف الفتح وما أمضاه املسلمني ألهلها من الصلح ابب   52
 254   ابب ذكر اتريخ وقعة الريموك وما قتل هبا من سوق الروم والريموك  53
 267  ابب ذكر قدوم عمر رضي هللا عنه اجلابية وما سن هبا من السنن املاضية  54
 270  الشام على أهل الذمة  ابب ذكر ما اشرتط صدر هذه األمة عند افتتاح 55
 276   ابب ذكر حكم األرضني وما جاء فيها عن السلف املاضيني  56
 287   ابب ذكر بعض ما ورد من املالحم والفنت مما له تعلق بدمشق يف غابر الزمن  57
  290           ابب ذكر بعض أخبار الدجال وما يكون عند خروجه من األهوال  58
 297      ذكر أيجوج ومأجوج  ابب خمتصر يف 59
 ابب ذكر شرف املسجد اجلامع بدمشق وفضله وقول من قال أنه ال يوجد  60

 299     …………………….. يف األقطار مثله 
 ابب معرفة ما ذكر من األمر الشايع الذايع من هدم الوليد بقية من كنيسة  61

 304    ……………………يوحنا وإدخاله إايها اجلامع 
 308 كر يف بناء املسجد اجلامع واختيار ابنيه وموضعه على سائر املواضع ابب ما ذ  62
 311   ابب كيفية ما رخم ودق ومعرفة كمية املال الذي عليه أنفق  63
 ابب ذكر ما كان عمر بن عبد العزيز هم برقم رده على 64

 314     …………النصارى حيث قاموا يف طلبه  
 317   كان ابتداء احلضور فيه واجلمع ابب ما ورد يف أمر السبع وكيف   65
  318   ابب معرفة مساجد البلد وحصرها بذكر التعريف هلا والعدد  66
 ابب ذكر فضل املساجد املقصودة ابلزايرة كالربوة ومقام  67

  330       إبراهيم وكهف جربيل واملغارة
 339 ونواحيها ابب يف فضل مواضع بظاهر دمشق وأضاحيها وفضل جبال تضاف إليها  68
 343  ابب ذكر عدد كنايس أهل الذمة اليت صاحلوا عليها من سلف هذه األمة  69
 345     ابب ذكر بعض الدور اليت كانت داخل السور  70
 349  ابب ما جاء يف ذكر األهنار احملتضرة للشرب وسقي الزرع واألشجار  71
 356  بة اهلواء وعذوبة املاء ابب ما ورد عن احلكماء والعلماء يف مدح دمشق بطي 72
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 365    ابب ذكر تسمية أبواهبا ونسبتها إىل أصحاهبا وأرابهبا  73
 366   ابب ذكر فضل مقابر أهل دمشق وذكر من األنبياء وأويل السبق  74

 حرف األلف 
 ذكر من امسه أمحد 

 أمحد وحممد واحلاشر واملقفي والعاقب ابن عبد هللا بن عبد املطلب ص – 1
 ب ذكر قدوم رسول هللا ص بصرى ومعرفة وصوله إليها مرة أواب1
 371    ……………………يف عوده إليها كرة أخرى  
 378     ابب معرفة أمسائه وأنه خامت رسل هللا وأنبيائه  2
 385   ابب ذكر معرفة كنيته وهنيه أن جيمع بينها وبني امسه أحد من أمته  3
 390    فيه عن العلم به  ابب ذكر معرفة نسبه وإبراز اخلالف 4
 ابب ذكر مولد النيب عليه الصالة والسالم ومعرفة من كفله وما كان من أمره  5

 397  ……………قبل أن يوحي هللا إليه ويرسله إىل اخللق بتبليغ الرسالة 
 410      ابب معرفة أمه وجداته وعمومته وعماته  6
 420             واجه ابب ذكر بنيه وبناته عليه الصالة والسالم وأز  7
 465              وأما الاليت خطبهن النيب ص ومل يتزوجهن  8
 467       ابب صفة خلقه ومعرفة خلقه  9

 526 ابب ما جاء يف الكتب من نعته وصفته وما بشرت به األنبياء أممها من نعته ص  10
 531              ابب ذكر طهارة مولده وطيب أصله وكرم حمتده  11
 538  ابب إخبار األحبار بنبوته والرهبان وما يذكر من أمره عن العلماء والكهان  12
 556    ابب تطهري قلبه من الغل وانقاح جوفه ابلشق والغسل  13
  566   ابب ذكر عروجه إىل السماء واجتماعه جبماعة من األنبياء  14

 الصفحة          اجلزء الثاين 
 1   ني أبو العباس السالمي اجلريري املطرز أمحد بن عتبة بن مك -1

 ذكر من اسم أبيه عثمان 
 1    أمحد بن عثمان بن إبراهيم أبو بكر البغدادي العلقي  2
 2   أيب حيىي أبو بكر بن أيب سعيد أمحد بن عثمان بن سعيد بن  3
 2    أمحد بن عثمان بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن النسوي  4
 3ن بن الفضل ويقال ابن أيب الفضل بن بكر أبو بكر الرمعي البغدادي املقريء أمحد بن عثما 5
 4  أمحد بن عثمان بن حيىي بن عمرو بن بيان بن فروخ أبو احلسني البغدادي  6
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 5    أمحد بن عثمان بن البقال أبو سعيد البغدادي الفقيه  7
 6  وز ابدي الصويف أمحد بن عطاء بن أمحد بن حممد بن عطاء أبو عبد هللا الر  8
 10 أمحد بن عقيل بن حممد بن علي بن أمحد بن رافع أبو الفتح بن أيب الفضل الفارسي  9

 ذكر من اسم أبيه علي 
 10   أمحد بن علي بن أمحد بن عمر بن موسى أبو احلسن البصري  10
 11     أمحد بن علي بن أمحد أبو العباس البصري  11
 11صاحل بن احلسن ويقال ابن علي بن منصور أبو احلسن الطاملي  أمحد بن علي بن أمحد بن 12
 12أمحد بن علي بن أمحد بن سعيد بن بكران بن شعيب بن ليث أبو احلسني التغليب القاضي  13
 12     أمحد بن علي بن إبراهيم أبو احلسني األنصاري  14
 12    أمحد بن علي بن إسحاق أبو حامد اجلرجاين احلافظ  15
 13أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي أبو بكر بن أيب احلسن اخلطيب البغدادي  16
 19   أمحد بن علي بن جعفر بن حممد أبو بكر احلليب الوراق الواصلي  17
 19 أمحد بن علي بن احلسن بن حممد بن شامهرذ أبو عمرو الصرييف الفقيه البصري  18
 20 حامد املقرئ التاجر احلسنوي النيسابوري  أمحد بن علي بن احلسن بن شاذان أبو 19
 22   أمحد بن علي بن احلسن أبو بكر االطربلسي ابن أيب السنداين  20
 23    أمحد بن علي بن احلسن بن منصور االسرتاابذي املقرئ  21
 23  أمحد بن علي بن احلسن بن أيب الفضل أبو نصر الكفر طايب املقرئ  22
 24     سني أبو علي اخلياط أمحد بن علي بن احل 23
 25أمحد بن علي بن احلسني بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق  24
 25     أمحد بن علي بن احلسني أبو زرعة الرازي  25
 25     أمحد بن علي بن احلسني أبو العباس الظئري  26
 25  احلسن ابن الكويف العطار أمحد بن علي بن احلسني بن زيد أبو احلسني بن أيب 27
 26   أمحد بن علي بن سعيد بن إبراهيم أبو بكر األموي املروزي القاضي  28
 27    أمحد بن علي بن هاهر أبو الربكات البغدادي املقري  29
  27   أمحد بن علي بن عبد هللا بن حممد بن مهران أبو جعفر الكويف  30
 28 يد بن أمحد أبو اخلري الكلفي احلمصي احلافظ أمحد بن علي بن عبد هللا بن سع 31
 29 أمحد بن علي بن عبيد هللا بن علي أبو نصر السلمي الدينوري الصويف املقري  32
  30    أمحد بن علي بن الفرج أبو بكر احلليب احلبال الصويف  33
 أمحد بن علي بن الفضل بن طاهر بن احلسني بن جعفر بن الفضل  34
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 31       وسى أبو الفضل بن جعفر بن م
 32    أمحد بن علي بن حممد بن بطة أبو بكر البغدادي  35
 33   أمحد بن علي بن حممد أبو احلسني الدواليب البغدادي اخلالل  36
 33  أمحد بن علي بن حممد أبو عبد هللا النحوي الرماين املعروف ابلشرايب  37
 34  اخليوطي النخشيب مث البغدادي  أمحد بن علي بن مسلم أبو العباس األابر 38
 36      أمحد بن علي بن اهليثم الدمشقي  39
 36    أمحد بن علي بن يزيد أبو جعفر العكربي يعرف خبسرو  40
 37   أمحد بن علي بن حيىي بن العباس بن منصور األسداابذي األديب  41
 38    أمحد بن علي بن يعقوب أبو احلسني البصري املقرئ  42
 38     أمحد بن علي بن يوسف أبو بكر احلزازي املري  43
 38      أمحد بن علي أظنه أاب عمرو الصويف  44
  39      أمحد بن علي أبو العباس السكري   45
 39                 أمحد بن علي أبو بكر املروروزي الصفار  46
 39   ب أمحد بن علي أبو احلسني املوصلي اجلوهري املقرئ األدي 47
 39    أمحد بن عمار بن نصري السلمي أخو هشام بن عمار  48
 40      أمحد بن عمار أبو بكر األسدي العابد  49
 41     أمحد بن أيب عمران أبو الفضل اهلروي الصويف  50

 ذكر من اسم أبيه عمر من األمحدين 
 42   أمحد بن عمر بن أابن بن الوليد بن جعفر الفارسي من أهل مصر  51
 43  أمحد بن عمر بن األشعث ويقال ابن أيب األشعث أبو بكر السمرقندي  52
 43 أمحد بن عمر بن العباس بن الوليد بن سليمان بن الوليد املعروف اببن اجلليد  53
 44   أمحد بن عمر بن عطية أبو احلسن الصقلي املصري املؤدب  54
 44     أمحد بن عمر بن حممد أبو علي األصبهاين  55
 45  أمحد بن عمر بن موسى بن زجنويه أبو العباس البغدادي املخرمي القطاين  56
46              أمحد بن عمر أبو علي بن اهلاليل   57

   
 ذكر من اسم أبيه عمرو من األمحدين 

 46   أمحد بن عمرو بن أمحد بن معاذ أبو احلسن العبسي الداراين  58
 47   عيل بن عمر أبو جعفر الفارسي الوراق أمحد بن عمرو بن إمسا 59
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  47   أمحد بن عمرو بن جابر أبو بكر الطحان احلافظ نزيل الرملة  60
 أمحد بن عمرو بن الضحاك أيب عاصم النبيل بن خملد بن مسلم 61

 48    …………….لشيباين الفقيه القاضي أبو بكر ا 
  50     أمحد بن عمرو البغدادي املعروف ابلرومي  62
 51       أمحد بن عمرو أبو الفرج  63
 51   أمحد بن عمري بن يوسف بن موسى بن جوصا أبو احلسن احلافظ  64
 55    أمحد بن عون هللا بن حدير أبو جعفر األندلسي القرطيب  65
 57أمحد بن العالء بن هالل بن عمر أبو عبد الرمحن الرقى القاضي أخو هالل بن العالء  66

 م أبيه عيسى من األمحدين ذكر من اس
 60  أمحد بن عيسى بن علي بن ماهان أبو جعفر الرازي املعروف ابجلوال  67
  61      أمحد بن عيسى بن يوسف أبو جعفر  68
 61    أمحد بن عيسى أبو سعيد احلزاز الصويف البغدادي  69
 69     أمحد بن عيسى أبو جعفر القمي نزيل بريوت  70

 ابء األمحدين حرف الغني يف آ
 69     أمحد بن غازم بن نيار أبو حامد البخاري  71
 69     أمحد ويقال حممد بن الغمر ويقال ابن أيب الغمر  72
 70     أمحد بن الغمر بن أيب محاد أبو عمرو احلمصي  73

 حرف الفاء يف آابء األمحدين 
 71     أمحد بن فارس بن أمحد أبو بكر القرشي  74
  72            ن الفرات بن خالد أبو مسعود الضيب الرازي احلافظ أمحد ب 75
 75  أمحد بن الفرج بن سليمان أبو عتبة الكندي احلمصي املعروف ابحلجازي  76
  78 أمحد بن فضالة بن الصفر بن فضالة بن سامل بن محيد ابن امرئ القيس اللخمي  77
 78   الدينوري املطوعي  أمحد بن الفضل بن العباس أبو بكر النهراين 78
 79  أمحد بن الفضل بن عبيد هللا أبو جعفر الصايغ املروزي مث العسقالين  79
 80  أمحد بن فياض بن إمساعيل الفياض بن عبد الرمحن أبو جعفر القرشي  80
 80 أمحد بن الفيض أظنه أخا حممد بن الفيض بن حممد الغساين إن مل يكن حممدا  81

 ء األمحدين حرف القاف يف آاب
 81 أمحد بن القاسم بن عبيد هللا بن مهدي أبو الفرج البغدادي ابن اخلشاب احلافظ  82
 82  أمحد بن القاسم بن عبد الوهاب بن أابن بن خلف أبو احلسن اجلمحي  83
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 82    أمحد بن القاسم بن عطية أبو بكر الرازي البزاز احلافظ  84
 83  صر بن حبيب بن أابن أبو بكر التميمي أمحد بن القاسم بن معروف أيب ن 85
 84   أمحد بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار أبو عبد هللا املتاخبي  86

 حرف الكاف من آابء األمحدين 
 84      ……..أمحد بن كثري الصاحلي  87
 85                  أمحد بن كعب بن خرمي أبو جعفر املري  88
 85       سي أمحد بن كليب الطرسو  89
 85      أمحد بن كيغلغ أبو العباس األمري  90

 حرف الالم يف آابء األمحدين 
 86  أمحد بن لبيب بن عبد املنعم بن فانوس ويقال أبو الفتح البزاز املعدل  91
 86           أمحد بن أيب الليث املصري هو أمحد بن نصر أييت ذكره إن شاء هللا  92

 األمحدين حرف امليم يف آابء 
 من اسم أبيه حممد مع مراعاة أمساء األجداد من األمحدين 

 86 أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب كلثم سالمة بن بشر بن بديل أبو بكر العذري  93
 87   أمحد بن حممد بن أبو بكر الكويف الكندي املصيصي مث الصيداوي  94

 87  وف أبو احلسن اهلمداين أمحد بن حممد بن أمحد بن الربيع بن يزيد بن معي 95 
 87أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حيىي بن مجيع أبو بكر الغساين الصيداوي  96
 88  أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن سعيد أبو علي األصبهاين املقرئ  97
 89  أمحد بن حممد بن أمحد بن سلمة أبو بكر بن أيب العباس الغساين النحوي  98
 90    أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسني البغدادي الزعفراين  99

 90     أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسن الواسطي  100
 90           أمحد بن حممد بن أمحد  بن سليمان أبو زكراي النيسابوري الصويف  101
  أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا بن حفص بن اخلليل أبو سعد اهلروي 102

 91        املاليين الصويف احلافظ 
 93أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب أبو بكر اخلوارزمي املعروف ابلربقاين احلافظ الفقيه  103
 95أمحد بن حممد بن أمحد  بن حممد بن منصور أبو احلسن البغدادي املعروف ابلعتيقي  104
 97 لفرايت رئيس نيسابور أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد أبو الفضل املعروف اب 105
 98    أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسني الكناين الفلسطيين  106
 98  أمحد بن حممد بن أمحد أبو جعفر أخو أيب عبد هللا املقرئ من سواد بغداد  107
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 99 أمحد بن حممد بن أمحد حممد بن إبراهيم أبو طاهر بن أيب أمحد األصبهاين السلفي  108
 100      ن حممد بن إبراهيم بن مدرك أمحد ب 109
 101  أمحد بن حممد بن حكيم بن إبراهيم بن أسيد بن عمرو املديين األصبهاين  110
 101   أمحد بن حممد بن إسحق أبو بكر األهوازي الشعراين اجلوال  111
 101  أمحد بن حممد بن اسحق بن إبراهيم بن أسباط أبو بكر الدينوري احلافظ  112
 102  أمحد بن حممد بن أسيد بن يوسف بن معن بن يزيد أبو احلسن الكليب  113
  104 أمحد بن حممد بن إمساعيل بن حيىي بن يزيد بن دينار أبو الدحداح التميمي  114
 105     أمحد بن حممد األصم أبو حامد األردبيلي  115
 105 مون ابن مامويه أمحد بن حممد بن بشر بن يوسف بن إبراهيم بن محيد أبو املي 116
 106     أمحد بن حممد بن بكار بن بالل القافلي  117
 106     أمحد بن حممد  بن بكار أبو العباس القرشي  118
 106       أمحد بن حممد بن بكر  119
 107  أمحد بن حممد بن بكر بن خالد بن يزيد أبو العباس النيسابوري الوراق  120
 107  الرملي أبو بكر القاضي اليازودي الفقيه      أمحد بن حممد بن بكر 121
  108     أمحد بن حممد بن جعفر أبو جعفر املنكدري 122
 109     أمحد بن حممد بن حوري أبو الفرج العكربي  123
 109   أمحد بن حممد بن احلاج بن حيىي أبو العباس االشبيلي الشاهد  124
 110     ن اهلروي أمحد بن حممد بن احلباب أبو احلس 125
 110      أمحد بن حممد بن حبان الدمشقي  126
 110 أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد بن مفلح أبو جعفر املهدي املصري  127
 أمحد بن حممد بن احلسن بن السكن بن عمري بن سيار 128

 112      أبو احلسن القرشي البغدادي احلافظ  
 113 حلسن بن مرار أبو بكر الضيب املعروف ابلصنوبري احلليب أمحد بن حممد بن ا 129
 117    أمحد بن حممد بن احلسن بن مدرك بن العباس اجلرجاين  130
 118  أمحد بن حممد بن احلسن بن علي بن ملوك أبو بكر السمندي الكرماين  131
  118   أمحد بن حممد بن احلسني أبو بكر السجمي قاضي مهدان 132
 119      د بن حممد بن احلسني أبو العباسأمح 133
 120      أمحد بن حممد بن احلسني أبو حممد  134
 120  أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد هللا الشيباين اإلمام  135
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 164   أمحد بن حممد بن محدان أبو العباس بن أيب صقلية الصيداوي  136
 164  بندار أبو الفضل الشرمقاين الفقيه األديب  أمحد بن حممد بن محدون بن 137
 165 أمحد بن حممد بن خلف بن حممد بن حممد أبو العباس األندلسي الشاطيب املقرئ  138
 165  أمحد بن حممد بن رميح بن وكيع أبو سعيد النخعي النسوي احلافظ  139
 167      أمحد بن حممد بن روح الصويف  140
 167  الزبري ويقال ابن شقري بن الزبري أبو علي األطرابلسي  أمحد بن حممد بن 141
 168    أمحد بن حممد بن زكراي أبو العباس البسري الصويف  142
 170  أمحد بن حممد بن زايد بن بسر بن درهم أبو سعيد بن األعرايب البصري  143
 171     أمحد بن حممد بن سعيد بن خالد اخلشين  144
    بن سعيد بن عبيد هللا بن أمحد بن حممد بن سعيد  أمحد بن حممد 145

 172               بن أيب مرمي أبو بكر القرشي الوراق
 أمحد بن حممد بن سعيد أيب عثمان بن إمساعيل  146

 173      بن سعيد بن منصور أبو سعيد النيسابوري 
 174   أمحد بن حممد بن سعيد بن فورحة أبو طاهر اهلروي الصويف  147
 175 أمحد بن حممد بن سعيد بن حممد بن احلسن بن حكة بن عامر أبو نصر الصويف  148
 175    أمحد بن حممد بن سليمان أبو احلسن البغدادي العالف  149
   176     أمحد بن حممد بن سهل أبو بكر البغدادي  150
  176  يهبن سالمة بن سلمة بن عبد امللك أبو جعفر األزدي الطحاوي الفق 151
 178       أمحد بن حممد بن سالمة  152
 178   أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد هللا أبو احلسني الستييت األديب  153
 179    أمحد بن حممد بن صاحل بن حممد بن صاحل الكاليب  154
 179   أمحد بن حممد بن صاحل بن النضر أبو بكر األنطاكي الصويف  155
 179           بن طوق بن العسعس بن الوزير أبو عمرو اليعمري أمحد بن حممد  156
 179  أمحد بن حممد بن الصلت بن املغلس أبو العباس احلماين البغدادي  157
 182      أمحد بن حممد  بن عاصم الرازي  158
 182   أمحد بن حممد بن عامر بن املعمر بن محاد أبو العباس األزدي     159
 183   مد بن عبد هللا بن صدقة أبو بكر احلافظ البغداديأمحد بن حم 160
 185 أمحد بن حممد بن عبد هللا بن هالل بن عبد العزيز أبو احلسن السلمي املقرئ  161
 185    أمحد بن حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا الطربساين  162
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 185  بريويت أمحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد السالم أبو علي بن مكحول ال 163
 186   أمحد بن حممد بن عبد هللا أبو احلسني بن املخ الصيداوي  164
 186   أمحد بن حممد بن عبد هللا أبو بكر بن أيب أمحد اهلروي الطبيب  165
 187   أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حاك أبو طالب الرجنان الصويف  166
 187   املدبر الكاتب   أبو احلسن بنأمحد بن حممد بن عبيد هللا 167
 189      أمحد بن حممد بن عبيد هللا أبو بكر  168
 190     أمحد بن حممد بن عبيد هللا أبو بكر البلخي  169
 190  أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أبو عمر الطرسوسي املعروف اببن احللي  170
 191     أمحد بن حممد بن عبد الرمحن اخلوالين الكتاين  171
 191  أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أيب زرعة بن عمرو أبو الطيب البصري  172
 191    أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أبو بكر القرشي الصائغ  173
 192   أمحد بن حممد بن عبد الرزاق بن عمر أبو احلسن الثقفي  174
  192   رالبصريأمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن يزيد بن سعيد أبو طلحة القراري  175
 192              أمحد بن حممد بن عبد الكرمي القراري  176
 193   أمحد بن حممد بن عبدوس أبو بكر النسوي احلافظ الفقيه  177
 193  أمحد بن حممد بن عبيدة بن زايد بن عبد اخلالق أبو بكر النيسابوري  178
 194      أمحد بن حممد بن عبيد السلمي  179
 194            د بن حممد بن عثمان بن العمطرين أبو عمرو الثقفي أمح 180
  195       أمحد بن حممد بن عثمان 181
 195   أمحد بن حممد بن عجل بن أيب دلف بن عيسى أبو نصر العجلي 182
 196     أمحد بن حممد بن عقيل بن زيد الشهرزوري  183
 196     أمحد بن حممد بن علي أبو بكر املراغي  184
 197     أمحد بن حممد بن علي أبو حذيفة الدينوري  185
 197     أمحد بن حممد بن احلسن أبو احلسن اخلزاعي  186
 198     أمحد بن حممد بن احلكم أبو بكر النرسي  187
 199    أمحد بن حممد بن هارون أبو العباس الربدعي احلافظ  188
 199    و املزامحي الصوري أمحد بن حممد بن مزاحم أبو عمر  189
 200 أمحد بن حممد بن سلمان بن إبراهيم بن عبد العزيز أبو طاهر الكتاين الصويف  190
 200            أمحد بن حممد بن احلسني أبو بكر اهلروي املقرئ الضرير  191



18 

 

  201  أمحد بن حممد بن علي بن صدقة أبو عبد هللا التغليب الكاتب الشاعر 192 
  202أمحد بن حممد بن عمارة بن أمحد بن أيب اخلطاب أبو احلارث الليثي الكناين موالهم  193
 203  أمحد بن حممد بن عمار بن نصري بن أابن بن ميسرة أبو جعفر السلمي  194
 203  أمحد بن حممد بن عمر بن يونس بن القاسم أبو سهل احلنفي اليمامي  195
 205 بن املنكدر أبو بكر القرشي التميمي املنكدري  أمحد بن حممد بن عمر بن حممد 196
 206  أمحد بن حممد بن عمر أبو منصور القزويين املقرئ املعروف اببن اجملدر  197
 207     أمحد بن حممد بن عمرو أبو الفرج الفزاري  198
 207       أمحد بن حممد بن عمري  199
 207     أمحد بن حممد بن عوف أبو احلسن املعدل  200
 208     أمحد بن حممد بن عيسى أبو بكر البغدادي  201
 208 أمحد بن حممد بن عيسى بن اجلراح أبو العباس بن النحاس الربعي املصري احلافظ  203
 211     أمحد بن حممد بن الفافا أبو نصر املوصلي  204
 211س ابن النجاد العابد أمحد بن حممد بن الفتح ويقال ابن أيب الفتح بن خاقان أبو العبا 205
 211  أمحد بن حممد بن فرات أبو عبد هللا اخلطيب ابن أخت سليمان بن حرب  206
 212     أمحد بن حممد بن فضالة الدمشقي الشاعر  207
 213  أمحد بن حممد بن الفضل بن سعيد بن موسى أبو احلسن السجستاين  208
 214  رمي إمام املسجد احلرام     أمحد بن حممد بن القاسم أبو العباس احل 209
 214  أمحد بن حممد بن القاسم بن مرزوق أبو احلسن املعدل األمناطي املصري  210
 216       أمحد بن حممد بن كيسان  211
 216            أمحد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن أبو احلسن املزين  213
 216 إمساعيل أبو حامد النيسابوري القاضي  أمحد بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن 214
 217  أمحد بن حممد بن املبارك بن احلسن أبو بكر الشريازي الكاتب الشافعي  215
 217     أمحد بن حممد بن متوتة أبو جعفر املروروذي  216
 217     أمحد بن حممد بن خملد أبو حامد اهلروي  217
 218    و القاسم اهلامشي أمحد بن حممد بن مسلم بن احلسن أب 218
 218    أمحد بن حممد بن موسى بن أيب غسان أبو جعفر  219
 218 أمحد بن حممد بن موسى بن داود بن عبد الرمحن أبو علي املوقلي املكي العطار  220
 219أمحد بن حممد بن موسى بن أيب عطاء أبو بكر القرشي موىل عثمان بن عفان املقرئ  221
 219    مد بن  أيب موسى أبو بكر األنطاكي الفقيه أمحد بن حم 222



19 

 

 220     أمحد بن حممد بن املؤمل أبو بكر الطيوري  223
 221   أمحد بن حممد بن نفيس أبو احلسن املكي اإلمام الشاهد  224
 221    أمحد بن حممد بن الوليد بن سعد أبو بكر املري املقرئ  225
 222   حلسن الدوزي من أهل خراسان أمحد بن حممد بن هارون أبو ا 226
 223 أمحد بن حممد بن هبة هللا بن علي بن فارس أبو احلسني بن أيب الفضل األنصاري  227
 223  أمحد بن حممد بن حيىي بن املبارك بن املغرية أبو جعفر العدوي النحوي  228
 224   أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة بن واقد أبو عبد هللا اخلضرمي  229
 225   أمحد بن حممد بن يزيد بن مسلم أبو علي الصاري األطرابلسي  230
 226    أمحد بن حممد بن يعقوب أبو احلسني البغدادي  231
 227      أمحد بن حممد بن يعقوب أبو عياض  232
 227  أمحد بن حممد بن أيب يعقوب بن هارون الرشيد أبو احلسن الرشيدي  233
 227     بن يوسف بن عبد هللا البسيت أمحد بن حممد  234
 228 أمحد بن حممد بن يوسف أبو العباس املعروف اببن مرده املؤدب املقرئ األصبهاين  235
 229  أمحد بن حممد بن يونس بن عمري أبو جعفر الصديف األابوردي االسكاف  236
 229      أمحد بن حممد بن أيب أمحد اجلرجاين  237
 229       بن أبو مروان  أمحد بن حممد 238
 229       أمحد بن حممد بن التمار  239
 229      أمحد بن حممد بن أبو احلسن   240
 229      أمحد بن حممد بن العذري الدمشقي  241
 230        أمحد بن حممد بن  243
 230      أمحد بن حممد بن أبو عمر الكيب  244
 230     الواسطي الكاتب أمحد بن حممد بن أبو عبد هللا 245
 232      أمحد بن حممد بن األنصاري اجلبيلي  246
 232       أمحد بن حممد بن العطار  247
 233       أمحد بن حممد بن العورضي  248
 233      أمحد بن حممد بن أبو النمر السلمي  249
 233      أمحد بن حممد بن أبو القاسم املؤذن  250
 233    حممد بن أبو بكر املقرئ املعروف ابلبيساين   أمحد بن  251
  233   أمحد بن حممد بن أبو العباس البعلبكي األديب املعروف ابلشتوي 252
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 234        أمحد بن حممد  253
 234    أمحد بن حممد بن أبو العباس البسطامي القاضي  254
 234      أمحد بن حممد بن أبو احلسني اجلرمي  255
 235             أمحد بن حممد بن أبو العباس البصري البدجاين  256
 235     أمحد بن حممد بن ماهويه أبو احلسن املقرئ 257
 235 أمحد بن حممد بن حمبوب بن سليمان أبو احلسن البغدادي مث الرملي الفقيه  258

    ذكر من اسم أبيه حممود 
  236  بوب بن األشعث أبو علي املعدلأمحد بن حممود بن األشعث ويقال ابن حم 259
 237    أمحد بن حممود بن صبيح بن مقاتل أبو احلسن اهلروي  260
 237        أمحد بن حممود  261
 238      أمحد بن حممود أبو بكر الرسعين  262
 238     أمحد بن خملد بن انصح أبو احلسن العذري  263
 238    ويقال أبو جعفر الرازي أمحد بن مدرك بن زجنلة أبو عبد هللا 264
 239       أمحد بن مسور األمري  265
 239       أمحد بن مسعود املقدسي 266
 239   أمحد بن مسلمة بن جبلة بن مسلمة أوىف أبو العباس العذري  267
 242             أمحد بن مطرف أبو احلسن السبيت القاضي  268
 243      ذحجي أمحد بن معاوية بن وكيع امل 269
 244    أمحد بن املعلى بن يزيد أبو بكر األسدي القاضي  270
 245  أمحد بن مقاتل بن مصكود بن أيب نصر أبو العباس السوسي املالكي  271
 245   أمحد بن مكي بن عبد الوهاب بن أيب الكراديس أبو العباس  272

    ذكر من اسم أبيه منصور 
  246  ر بن معارك أبو بكر البغدادي املعروف ابلرماديأمحد بن منصور بن سيا 273
 249    أمحد بن منصور بن حممد أبو العباس الشريازي احلافظ  274
 250 أمحد بن منصور بن حممد بن عبد هللا بن حممد أبو العباس الغساين الفقيه املالكي  275
 251   عر أمحد بن منري بن أمحد بن مفلج أبو احلسني األطرابلسي الشا 276
 252    أمحد بن منري بن عبد الرزاق أبو صاحل األطرابلسي  277

  ذكر من اسم أبيه موسى 
  252   أمحد بن موسى بن احلسني بن علي أبو بكر بن السمسار 278
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 253    أمحد بن موسى بن عمار أبو بكر القرشي األنطاكي  279
 253      أمحد بن موسى اهلامشي موالهم   280
 254        أمحد بن املؤمل  281
 254    أمحد بن مهدي بن رستم أبو جعفر األصبهاين املدين  282
 255    أمحد بن مهدي بن سليمان الكردي أبو نصر املقرئ  283

 حرف النون يف آابء األمحدين 
 255    أمحد بن نذير أبو بكر حافظ شامي وقيل بغدادي  284

  ن ذكر من اسم أبيه نصر من األمحدي
  256 أمحد بن نصر بن زايد أبو عبد هللا القرشي النيسابوري املقرئ الزاهد الفقيه 285
 258   أمحد بن نصر بن شاكر بن عمار أبو احلسن املقرئ املؤدب286
 258       أمحد بن نصر بن ملك  287
 259    أمحد بن نصر بن طالب أبو طالب البغدادي احلافظ  288
 260   حممد أبو احلسن بن أيب الليث املصري احلافظ أمحد بن نصر بن  289
 260     أمحد بن نصر بن حممد أبو منصور الدينوري 290
 261       أمحد بن نصر الشيباين  291
 261   أمحد بن النضر بن حبر أبو جعفر العسكري السكري املقرئ  292
 262     أمحد بن نظيف بن عبد هللا أبو بكر اخلفاف  293
 262                أمحد بن منري الثقفي  294
 263        أمحد بن هنيك  295

 حرف الواو يف أابء األمحدين 
 263        أمحد بن وصيف  296
 264  أمحد بن الوضني بن عطاء بن كنانة بن عبد هللا بن مصدع اخلزاعي  297
 264             أمحد بن الوليد بن هشام القرشي موىل بين أمية  298
 264        أمحد بن الوليد  299

 حرف اهلاء يف آابء األمحدين 
 264     أمحد بن هارون بن جعفر أبو العباس البغدادي  300
 264   أمحد بن هارون بن حبيش بن النضر أبو جعفر البخاري الغزال  301
 265    أمحد بن هارون بن روح أبو بكر الربدعي احلافظ  302
 266    ون بن معاوية أبو عبيد هللا األشعري أمحد بن هار  303
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 266  أمحد بن هارون بن موسى بن عبدان أبو العباس بن اجلندي القاضي  304
 267   أمحد بن هاشم بن عتبة بن أيب هلب بن عبد املطلب بن هاشم  305
 267 أمحد بن هاشم بن عمرو بن إمساعيل بن عبد الرمحن أبو جعفر احلمريي البعلبكي  306
  267   أمحد بن هشام بن عبد هللا بن كثري أبو احلسن األسدي البزار 307
 268     أمحد بن هشام بن أيب هشام البعلبكي  308
 268  أمحد بن هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة أبو عبد هللا السلمي املقرئ  309
 268   أمحد بن مهام بن عبد الغفار بن إمساعيل أبو حدك املخزومي  310

 حرف الياء يف آابء األمحدين 
 ذكر من اسم أبيه حيىي 

 269     أمحد بن حيىي بن أمحد بن يزيد احلجوري  311
 269   أمحد بن حيىي بن جابر بن داود أبو احلسن البغدادي البالذري  312
 270     أمحد بن حيىي بن احلكم أبو بكر األسدي  313
 270 احلسني الطائي املنبجي املقرئ النحوي  أمحد بن حيىي بن سهل بن السري أبو 314
 271    أمحد بن حيىي بن هبيس بن زميل بن عمرو بن هبرية  315
 271      أمحد بن حيىي من أهل حجر الذهب  316
 272     أمحد بن حيىي أبو بكر السنبالين األصبهاين  317
 272       أمحد بن حيىي األنطاكي  318
 273   عبد هللا اجلالء أحد مشايخ الصوفية الكبار أمحد بن حيىي أبو  319
 278      أمحد بن حيىي أبو العباس األسدي  320
 278       أمحد بن يدغباش الرتكي  321

   ذكر من اسم أبيه يزيد من األمحدين 
 278   أمحد بن يزيد بن أزكاذ أبو احلسن احللواين الصفار املقرئ  322
 280  د بن عبد الرمحن أبو العباس الكاتب األحول أمحد بن أيب خالد يزي 323
 281      أمحد بن يزيد بن عبد الصمد  324
 282 أمحد بن يعقوب بن عبد اجلبار بن يعاطر أبو بكر القرشي األصويل اجلرجاين  325

   ذكر من اسم أبيه يوسف من األمحدين 
 284  ابوري أمحد بن يوسف بن خالد بن سامل أبو احلسن السلمي النيس 326
 285    أمحد بن يوسف بن خالد أبو عبد هللا التغليب املقرئ  327
 287   أمحد بن يوسف بن عبد هللا أبو نصر الشعراين العرقي األديب  328
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 287   أمحد بن يسوف بن القاسم بن صبيح أبو جعفر الكاتب  329
 291     أمحد بن يوسف األطرابلسي املخضوب  330
 291   ونس بن املسيب بن زهري بن عمرو الضيب الكويف أمحد بن ي 331
 292                أمحد احلوراين الزاهد  332

 ذكر من امسه أابن 
 293    أابن بن بشري بن النعمان بن بشري بن سعد األنصاري  333
 293   أابن بن أيب بكر بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي  334
 293  ن أيب أحيحة بن العاص أبو الوليد األموي الصحايب أابن بن سعيد ب 335
 301   أابن بن سليمان بن عبد امللك بن مروان أبو احلكم األموي  336
 301   أابن بن صاحل بن عمري بن عبيد أبو بكر القرشي موالهم  337
 303       أابن بن صدقة الكاتب  338
 303     ألموي أابن بن عبيد هللا بن مروان بن احلكم ا 339
 303                أابن بن عبد الرمحن بن بسطام النمري  340
 303        أابن بن عبد العزيز  341
 304             أابن بن عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي  342
 304   أابن بن عثمان بن حرب بن عبد الرمحن بن أيب العاص األموي  343
 304    أيب العاص بن أمية األموي  أابن بن عثمان بن عفان بن 344
 310        أابن بن علي  345
 310     أابن بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي  346
 310    أابن بن مسلمة بن عبد امللك بن مروان األموي  347
 311   أابن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان األموي  348
 311    عقبة بن أيب معيط أبو حيىي القرشي  أابن بن الوليد بن 349
 311  أابن بن الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أيب معيط  350
 312    أابن بن يزيد بن قيس بن احلطيم األنصاري املدين  351
 312   أابن بن يزيد بن حممد بن مروان بن احلكم بن أيب العاص  352

 م ذكر من اسم أبيه إبراهي
 حرف األلف يف آابء من امسه إبراهيم 

 312   إبراهيم بن آزر اترح بن انحور بن ساروع خليل الرمحن ص  353
      ذكر من اسم أبيه أمحد ممن امسه إبراهيم 
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 361   إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن حممد أبو إسحق املوصلي الفقيه  354
 361   رميسي املقرئ الصويف إبراهيم بن أمحد بن احلسن أبو إسحق الق 355
 362 إبراهيم بن أمحد بن احلسن بن علي بن احلسن بن حسنون أبو احلسني األردين  356
 363      إبراهيم بن أمحد بن شعر الدجاج  357
 363            إبراهيم بن أمحد بن كلوسدان أبو إسحق األملي الطربي  358
 363    ر األدري الكاتب إبراهيم بن أمحد بن الليث أبو الظف 359
 366   إبراهيم بن أمحد بن حممد بن املولد أبو إسحق الدقى الصويف  360
  367           إبراهيم بن أمحد بن حممد بن رجاء أبو إسحق النيسابوري الوراق 361
 369 إبراهيم بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن إسحق األنصاري امليموين القاضي  362
 369   يم بن أمحد بن حممد بن موسى أبو اليسر األنصاري اخلزرجي املوصليإبراه 363
 370             إبراهيم بن أمحد بن يدغباش احلجري  364
 370      إبراهيم بن أمحد أبو إسحق السلمي  365
 370     إبراهيم بن أبو إسحق املادراين الكاتب  366
 370  جابر أبو إسحق التميمي الزاهد  إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن 367

 ذكر من اسم أبيه إمساعيل ممن إمسه إبراهيم 
 408   إبراهيم بن إمساعيل بن أمحد بن عبد املؤمن بن إمساعيل البريويت  368
 409إبراهيم بن إمساعيل بن جعفر بن حممد بن عبيد هللا أبو جعفر احلسين املكي القاضي  369
 409  ل بن حممد بن أمحد بن عبد هللا أبو سعد اهلروي احلافظ إبراهيم بن إمساعي 370
 410            إبراهيم بن إمساعيل أبو إسحق العنربي الطوسي املصنف  371
 410        إبراهيم بن إمساعيل  372

 ذكر من اسم أبيه إسحق ممن امسه إبراهيم 
 411     إبراهيم بن إسحق بن أمحد أبو اسحق املقرئ  373
 411 إبراهيم بن إسحق بن بشري بن موسى بن صاحل أبو إسحق األسدي البغدادي  374
 411   إبراهيم بن اسحق بن أيب الدرداء أبو اسحق األنصاري الصرفندي  375
 412      إبراهيم بن أيوب احلوراين الزاهد  376
 413        إبراهيم بن أيوب  377

 حرف الباء يف آابء من امسه إبراهيم 
 414        إبراهيم بن حبر  378
 414        إبراهيم بن بسام  379
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 414    إبراهيم بن بشار بن حممد أبو اسحق اخلراساين الصويف  380
 415      إبراهيم بن بكر أبو األصبغ البجلي  381
 416    إبراهيم بن أيب بكر بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان  382
  416       هريإبراهيم بن بيان اجلو  383

    حرف التاء يف آابء من امسه إبراهيم 
  417   إبراهيم بن متيم أبو اسحق الكاتب موىل شرحبيل بن حسنة 384

 حرف الثاء فارغ 
 حرف اجليم يف آابء من امسه إبراهيم 

 418      إبراهيم بن جبلة بن هرمة الكندي  385
 418       إبراهيم بن جدا ر العذري  386
 419    براهيم بن جعفر أبو حممد الكناين املغريب القائد إ 387
  419                إبراهيم بن أيب مجعة  388

 حرق احلاء يف آايء من امسه إبراهيم 
 420   إبراهيم بن حامت بن مهدي أبو إسحق التسرتي البلوطي الزاهد  389
 421     إبراهيم بن أيب حرة احلراين ويقال النصييب  390

   ذكر من اسم أبيه احلسن ممن امسه إبراهيم 
 423     إبراهيم بن احلسن بن سهل حاجب املتوكل  391
 إبراهيم بن احلسن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد 392

 423                         أبو الربكات االصطخري الصيداوي 
 424   إبراهيم بن احلسن بن يوسف بن يعقوب أبو إسحق املصري  393

 ذكر من اسم أبيه احلسني ممن يسمى إبراهيم 
 424   إبراهيم بن احلسني بن علي أبو اسحق اهلمداين الكسائي  394
 426      إبراهيم بن احلسني أحد الزهاد  395
 426        إبراهيم بن احلسني  396
 427      إبراهيم بن أبو اسحق الغزاوي  397
 427    بن عبد العزيز بن حممد أبو الطاهر بن اجلرجرائي املقرئإبراهيم بن محزة بن نصر  398
 427      إبراهيم بن حيان أبو إسحق اجلبيلي  399
 427      إبراهيم بن أيب حوشب النصري  400

   حرف اخلاء يف آابء من امسه إبراهيم
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  428  إبراهيم بن اخلضر بن زكراي بن إمساعيل أبو حممد بن أيب القاسم الصايغ 401
 حرف الدال وحرف الذال وحرف الراء فارغة 

 حرف الزاي يف آابء من امسه إبراهيم 
 428      إبراهيم بن زرعة بن إبراهيم القرشي 402

  حرف السني يف آابء من امسه إبراهيم 
  428     إبراهيم بن سعد بن شراح املعافري املضري 403
 429     إبراهيم بن سعد بن عبد الرمحن الزهري  404
 429   إبراهيم بن سعد اخلري بن عثمان بن حيىي بن مسلمة األزدي  405
 429     إبراهيم بن سعد احلسين الزاهد البغدادي  406
 432             إبراهيم بن سعيد أبو اسحق البغدادي اجلوهري  407
 434    إبراهيم بن سعيد االسكندراين املعروف ابلسديد  408

 ه سليمان ممن امسه إبراهيم ذكر من اسم أبي
 435  إبراهيم بن سليمان بن داود أبو غسحق بن أيب داود األسدي الربلسي  409
 436    إبراهيم بن سليمان بن عبد امللك بن مروان األموي  410
 436   إبراهيم بن سليمان بن هشام بن عبد امللك بن مروان األموي  411
 436              مشقي إبراهيم بن سليمان األفطس الد 412
 437  إبراهيم بن سليمان بن أيوب بن سليم أبو سعد بن أيب الفتح الرازي 413
 437       إبراهيم بن سويد األرمين  414
 438      إبراهيم أبو اسحق البغدادي الصويف  415

 حرف الشني يف آابء من امسه إبراهيم 
 439 ق العثماين املالكي الواعظ املصري إبراهيم بن شكر بن حممد بن علي أبو اسح 416
 440 إبراهيم بن مشر أيب عبلة بن يقظان بن املرجتل أبو إمساعيل الفلسطيين الرملي  417
 445    إبراهيم بن شيبان بن حممد بن شيبان أبو طاهر النفيلي  418
 446      إبراهيم بن شيبان القميسيين الصويف 419

  إبراهيم حرف الصاد يف آابء من امسه 
  447 إبراهيم بن صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي أمري دمشق 420
 448     إبراهيم بن صاحل أبو اسحق العقيلي الشاعر  421
 448       إبراهيم بن الصباح احلمريي  422

 حرف الضاد فارغ 
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 حرف الطاء يف آابء من امسه إبراهيم 
 448 هر بن بركات بن إبراهيم بن علي أبو اسحق القرشي اخلشوعي إبراهيم بن طا 423
 449     إبراهيم بن طلحة بن عمرو بن مرة اجلهين 424

 حرف الظاء فارغ 
 حرف العني يف آابء من امسه إبراهيم 

 449      إبراهيم بن عباد التميمي البصري  425
 هلامشيإبراهيم بن العباس بن احلسن بن العباس بن احلسن ا 426

  449       أبو احلسني الشريف القاضي 
 ذكر من اسم أبيه عبد هللا ممن امسه إبراهيم 

 449 إبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم بن عبيد بن زايد أبو اسحق البغدادي الثالج  427
 450    إبراهيم بن عبد هللا بن اجلعيد أبو اسحق احلقلي  428
 451     ارث بن هراقة إبراهيم بن عبد هللا بن احل 429
     إبراهيم بن عبد هللا بن احلسن أبو اسحق الوراق  430
  452     إبراهيم بن عبد هللا بن احلسن أبو احلسني 431
 452إبراهيم بن عبد هللا بن حصن بن أمحد بن حزم أبو اسحق الغافقي األندلسي احملتسب  432
 453    لعبدي إبراهيم بن عبد هللا بن سليمان بن يوسف ا 433
 453   إبراهيم بن عبد هللا بن صفوان أبو اسحق النضري احلداد  434
 454      إبراهيم بن عبد هللا املسجدي  435
 454  إبراهيم بن عبيد هللا بن حممد بن علي بن مروان أبو اسحق الشاهد 436
 454     إبراهيم بن عبد احلميد أبو اسحق اجلرشي  437
 455    بد الرمحن دحيم بن إبراهيم بن ميمون إبراهيم بن ع 438
 456  إبراهيم بن عبد الرمحن بن جعفر بن عبد الرمحن أبو السمح التنوخي الفقيه 439
 456  إبراهيم بن عبد الرمحن بن أيب شيبان أبو امساعيل العنسي الدمشقي  440
 457 احلافظ إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد امللك بن مروان أبو اسحق القرشي  441
 458    إبراهيم بن عبد احلمن بن عوف أبو اسحق الزهري  442

 463       إبراهيم بن عبد احلمن العذري 
 464  إبراهيم بن عبد الرزاق بن احلسن بن عبد الرزاق أبو اسحق األزدي املقرئ  -
 465   إبراهيم بن عبد امللك بن املغرية بن عبد امللك أبو إسحق القرشي  -
 465        بن عبد امللك  إبراهيم -
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 466  إبراهيم بن عبد الواحد بن إبراهيم بن عبد هللا بن عمران أبو اسحق العبسي  -
 466  إبراهيم بن عبد الوهاب بن إبراهيم اإلمام بن حممد اهلامشي أمري دمشق  -
 466    إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي األنصاري املديين  -
 468     بو اسحق العبسي إبراهيم بن عتيق بن حبيب أ -
 469  إبراهيم بن عثمان بن سعيد بن املثىن أبو اسحق املصري األزرق اخلشاب  -
 469  إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا بن عبيد بن أمحد أبو اسحق البهراين احلوراين  -
 470   إبراهيم بن عثمان بن حممد أبو القاسم الكليب العرين الشاعر  -
 470        إبراهيم بن عدي  -
 470   إبراهيم بن عقيل بن جيش بن حممد أبو اسحق القرشي النحوي  -
 472   إبراهيم بن علي بن أمحد بن إبراهيم أبو حممد البصري احلنائي  -
 473       إبراهيم بن علي بن إبراهيم أبو اسحق البيضاوي البغدادي  -
 474     إبراهيم بن علي بن جندل أبو اسحق اجلنابذي  -
 474   لي بن اثبت بن احلسني أبو اسحق القباين الصويف إبراهيم بن ع -
 474 إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو اسحق القرشي الفهري املديين       -
 482   إبراهيم بن علي بن حممد بن أمحد أبو اسحق الديلمي الصويف -
 483      إبراهيم بن علي أبو اسحق الرحيب  -
 483   هيم أبو اسحق بن أخي أيب احلارث إبراهيم بن عمر بن إبرا -
 483    إبراهيم بن عمر بن محدان أبو اسحق األنصاري الصويف  -
 484            إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي -
 484    إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز أبو اسحق املقرئ القصار  -
 485     مشق إبراهيم بن عمرو الصنعاين صنعاء د -
 485      إبراهيم بن عون أبو اسحق املؤدب  -
 إبراهيم بن العالء بن الضحاك بن مهاجر بن عبد الرمحن  -

 485      أبو اسحق الزبيدي زبريق احلمصي     
 487       إبراهيم بن العالء بن حممد  -
 487   سحق البغدادي الكافوري العطار إبراهيم بن عيسى بن القاسم أبو ا -
 487       اهيم بن عيسى العبسي إبر  -
 حرف الغني فارغ  -
 حرف الفاء يف آابء من امسه إبراهيم  -
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 488   إبراهيم بن فضالة بن حممد بن يعقوب أبو اسحق األنصاري  -
  حرف القاف فارغ  -
 حرف الكاف يف آابء من امسه إبراهيم  -
 488      إبراهيم بن كثري أبو امساعيل اخلوالين  -
 488               رمية الصيداوي إبراهيم بن أيب ك -
  حرف الالم يف آابء من امسه إبراهيم  -
 489        إبراهيم بن جلاج  -
 489    إبراهيم بن الليث بن حسن أبو طاهر الطربيشيي الصويف  -
 489        إبراهيم بن أيب الليث  -
 حرف امليم يف آابء من امسه إبراهيم  -
 489   بت أبو اسحق العبسي القاضي إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب اث -
 491   إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممويه أبو القاسم الصويف الواعظ  -
 495    إبراهيم بن حممد بن أمحد أبو اسحق الطربي الشافعي  -
 495   إبراهيم بن حممد بن أمحد أبو اسحق القيس املعلم الفقيه الرملي  -
 495   بن علي املطليب اهلامشي األمري  إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممد -
 495  إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبد الواحد أبو اسحق األسدي البزار  -
 495   إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن سهل أبو اسحق اجلرجاين املؤدب  -
 496            إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الصباغ أبو اسحق الطرسوسي  -
  496  د بن إبراهيم بن احلسني بن عبد هللا أبو اسحق احلنائيإبراهيم بن حمم -
 497       إبراهيم بن حممد بن األزهر  -
 497    بن عبد امللك أبو حممد احلافظ إبراهيم بن حممد بن األسد  -
 497      إبراهيم بن حممد بن أمية أبو اسحق  -
 498   إبراهيم بن حممد بن أيب حصن بن احلارث أبو اسحق الفزاري  -
 504  إبراهيم بن حممد بن احلسن بن أيب احلسن نصر بن عثمان أبو اسحق  -
 506   إبراهيم بن حممد بن سليمان بن بالل بن أيب الدرداء األنصاري  -
 506            إبراهيم بن حممد بن أيب سهل أبو اسحق املروروذي املقرئ  -
 507  رشي الدمشقي إبراهيم بن حممد بن صاحل بن سنان بن حيىي أبو اسحق الق -
 508   إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد هللا بن اسحق القرشي التميمي  -
 514  إبراهيم بن حممد املهدي بن عبد هللا املنصور بن حممد أبو اسحق اهلامشي  -
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 534      إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن بكار  -
 534    لي إبراهيم بن حممد بن عبد هللا أبو اسحق البغدادي احلنب -
 535  إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن أمحد بن سليمان أبو اسحق األسدي  -
 535  إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن علي أبو عبد هللا العقيلي اجلزري املقرئ -
 536 إبراهيم بن حممد بن عبد األعلى بن حممد بن عبد األعلى أبو القاسم األنصاري  -
 536    رزاق أبو طاهر العابد احليفي إبراهيم بن حممد بن عبد ال -
 536   إبراهيم بن حممد بن عبيد بن جهينة أبو اسحق الشهرزوري  -
 537    إبراهيم بن حممد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي احلافظ  -
 538  إبراهيم بن حممد بن عقيل بن زيد بن احلسن أبو اسحق اهلرزوري الفقيه  -
  538 بن عباس بن عبد املطلب أبو اسحق اإلمام اهلامشيإبراهيم بن حممد بن علي بن عبد هللا -
 544 إبراهيم بن حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن احلسني أبو علي الزيدي الكويف  -
 544       إبراهيم بن حممد بن أيب ملك  -
 545     إبراهيم بن حممد بن يعقوب التميمي اهلمداين  -
 545       إبراهيم بن حممد البغدادي  -
 545      اهيم بن حممد أبو اسحق البجلي إبر  -
 546   إبراهيم بن حممود بن محزة أبو اسحق النيسابوري الفقيه املالكي  -
 547       إبراهيم بن خملد اجلبيلي  -
 547      إبراهيم بن مروان بن حممد الطاهري  -
 548        إبراهيم بن مرة  -
 548        إبراهيم بن مسكني  -
 549    بن عبد امللك بن مروان األموي  إبراهيم بن مسلمة -
 549    إبراهيم بن املطهر أبو طاهر اجلرجاين السباك الفقيه  -
 549      إبراهيم بن معقل أبو اسحق النسفي  -
 549   إبراهيم بن معمر بن شريس أبو اسحق األصبهاين اجلوزذاين  -
 550        إبراهيم بن منصور  -
 550        إبراهيم بن موسى  -
 550    براهيم بن موهوب بن علي بن محزة أبو اسحق السلمي إ -
 551 إبراهيم بن مياس بن مهري بن كامل بن الصقيل أبو اسحق بن أيب رافع القشريي  -
 551       إبراهيم بن ميسرة الطائفي -
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 553   إبراهيم بن نصر بن منصور أبو اسحق السوراين الفقيه املطوعي  -
 554      د األبدال إبراهيم بن نصر الكرماين أح -
 556      إبراهيم بن نصري أبو اسحق البعلبكي  -

    حرف الواو يف آابء من امسه إبراهيم 
  556            إبراهيم بن وشيمة        بن مالك بن أوس النضري البصري -
 557      إبراهيم بن وضاح اجلمحي الشاعر  -
 557  اسحق القرشي األموي  إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان أبو -

 حرف اهلاء يف آابء من امسه إبراهيم 
 559     إبراهيم بن هاين أبو اسحق النيسابوري األرغياين 

 561    إبراهيم بن هبة هللا بن إبراهيم أبو اسحق القرشي االطرابلسي 
  ذكر من اسم أبيه هشام 

  562   املخزومي إبراهيم بن هشام بن إمساعيل بن هشام بن الوليد القرشي
 565     إبراهيم بن هشام بن مالص بن قسيم النمريي 

 565     إبراهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي أبو اسحق الغساين 
 حرف الياء يف آابء من امسه إبراهيم 

 ذكر من اسم أبيه حيىي ممن يسمى إبراهيم 
 567   خزومي إبراهيم بن حيىي بن إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر امل

 567   إبراهيم بن حيىي بن املبارك بن املغرية أبو اسحق بن أيب حممد العذري 
 568        إبراهيم بن حيىي البريويت 

 569        إبراهيم بن حيىي الدمشقي 
 569        إبراهيم بن يزيد النصري 

 569         إبراهيم بن يزيد 
 570    السعدي اجلوزجاين  إبراهيم بن يعقوب بن اسحق أبو إسحق

 571   إبراهيم بن يوسف بن خلد بن سويد أبو اسحق الرازي اهلسنجاين 
 572        إبراهيم بن يوسف 

  572 إبراهيم بن يونس بن حممد بن يونس أبو اسحق بن أيب نصر املقدسي اخلطيب األصبهاين
 ذكر من امسه إبراهيم ممن مل ينسب 

 573      لوليد بن عبد امللك إبراهيم أبو زرعة موىل ا
 574        إبراهيم أبو احلصني 
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 574          إبراهيم 
 574                إبراهيم من شيوخ الصوفية 

 574      إبراهيم أبو اسحق بن النائحة الشاعر 
 577         إبراهيم اخلياط 
 577         أبرز الدمشقي 

 577  بلة بن وائل وامسه سعيد أبو جماشع الكليب أبرش بن الوليد بن عبد عمرو بن ج
 579    أبق بن حممد بن ثوري بن طغتكني أاتبك أبو سعيد الرتكي 

 579  أبو حنيلة بن جوز ويقال حزن بن زائدة بن لقيط أبو اجلنيد الشاعر البصري 
 583 أيب بن كعب بن قيس بن غبيد أبو املنذر األنصاري اخلزرجي الصحايب سيد القراء 

 602       أتز بن أوف بن اخلوارزمي الرتكي 
 602       أجلج بن منصور الكندي الشاعر 

 603       أمحر بن سامل املري الشاعر 
 603         أحنف بن قيس 
 603         أحنف الكليب 

 604    أحوص بن حكيم بن عمري وهو عمرو بن األسود العنسي 
 607                أحوص بن عبد هللا القرشي األموي

 608        أخضر أبو راشد احلرباين 
 608         أخضر القيسي 

 608     أخطل بن احلكم بن جابر أبو القاسم القرشي 
 609       أخطل بن املؤمل أبو سعيد اجلبيلي 

 609      أخيخ بن خالد بن عقبة بن أيب معيط 
 ذكر من امسه إدريس 

 611     حلسني البغدادي الواعظ إدريس بن إبراهيم أبو ا
 611            إدريس بن أيب إدريس عايذ هللا بن عبد هللا بن إدريس اخلوالين 

 611        إدريس بن عبد هللا 
 612     إدريس بن عبيد هللا أبو القاسم الدمشقي التاجر 

 612    إدريس بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي 
 612   بن حممد بن أمحد بن أيب خالد أبو عيسى األزدي الصوري إدريس 

 613      إدريس بن يزيد أبو سليمان النابلسي 
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 613         آدم نيب هللا ص 
 656   آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي 

 658      أدهم بن حمرز بن أسيد البامي احلمصي 
 659       عمر بن عبد العزيز أدهم موىل 

 659       أراتش بن تتش بن ألب أرسالن 
 ذكر من امسه أرطأة 

 660  أرطأة بن زفر بن عبد هللا بن ملك بن شداد أبو الوليد املري الغطفاين الشاعر 
 662   أرطأة بن املنذر بن األسود بن اثبت أبو عدي السكوين احلمصي 

 665         أرطأة الفزاري 
 ذكر من امسه أرقم 

 666        أرقم بن أرقم السلمي 
 666       أرقم بن شرحبيل األودي الكويف 

 668        أرقم بن عبد هللا الكندي 
 671       …………………..أرميا 

 678      أزرق بن قرة السبيعي من جند خراسان 
 678         أزمن الفارسي 

    ذكر من امسه أزهر 
 678        د احلمصي أزهر بن الولي

 679       أزهر بن يزيد املرادي احلمصي 
 679         أزهر الكويف 

 ذكر من امسه أسامة 
 679      أسامة بن احلسن بن عبد هللا بن سلمان 

 680   أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل أبو زيد حب رسول هللا ص 
 699    الكليب   أسامة بن زيد بن عدي أبو عيسى التنوخي الكاتب

 701       أسامة بن سلمان النخعي الدمشقي
 702        أسامة بن سالم القرشي 

 702  أسامة بن مرشد بن علي بن املقلد بن نصر أبو املظفر الكناين مؤيد الدولة 
 705       أسباط بن واصل الشيباين الشاعر 

  ذكر من امسه اسحق
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 706         اسحق بن أمحد 
 706       ن أمحد أبو يعقوب الطائي اسحق ب

 ذكر من اسم أبيه إبراهيم ممن امسه اسحق 
 707    اسحق بن إبراهيم بن أمحد بن حممد أبو يعقوب البغدادي 
 707    اسحق بن إبراهيم بن إمساعيل بن سليمان بن راشد الثقفي 

 707    اسحق بن إبراهيم بن إمساعيل أبو حممد البسيت القاضي 
 708    بن إبراهيم بن بنان أبو يعقوب اجلوهري البصري اسحق 

 708   اسحق بن إبراهيم بن أيب حسان أبو يعقوب البغدادي األمناطي 
 709  اسحق بن إبراهيم بن صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس اهلامشي الصاحلي 

 709     اسحق بن إبراهيم بن عبد الواحد بن إبراهيم العبسي 
  710  اهيم بن العالء بن زبريق بن الضحاك أبو يعقوب الزبيدي احلمصياسحق بن إبر 

 711    اسحق بن إبراهيم بن القاسم بن خملد أبو يعقوب النيسابوري 
 711    اسحق بن إبراهيم بن أيب كامل أبو الفضل احلنفي املروروزي 

 712  ي اسحق بن إبراهيم بن حممد بن خازم بن سنني أبو القاسم اخلتلي البغداد
 713 اسحق بن إبراهيم بن حممد بن سليمان بن بالل بن أيب الدرداء أبو يعقوب األنصاري 

 713   اسحق بن إبراهيم بن حممد بن عرعرة أبو عبيد هللا الشامي البصري 
  714اسحق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن عبد هللا بن بكر أبو يعقوب احلنظلي ابن راهويه اإلمام 

 724    بن إبراهيم بن ميمون أبو حممد التميمي املوصلي  اسحق
 736    اسحق بن إبراهيم بن نصر أبو يعقوب النيسابوري البشيت 

      اسحق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر القرشي 
  740          اسحق بن إبراهيم بن يونس بن موسى بن منصور أبو يعقوب البغدادي الوراق 

 742      م أبو يعقوب األشقر اسحق بن إبراهي
 742        اسحق بن إبراهيم الرافقي 

 743     اسحق بن إبراهيم أبو يعقوب الفرعاين حبيش 
 743     اسحق بن إبراهيم أبو بكر اجلرجاين مث االسرتاابذي 

 743               اسحق بن إبراهيم أبو نصر الزوزين 
 سحق ذكر من اسم أبيه إمساعيل ممن امسه ا

    744          اسحق بن إمساعيل بن اسحق بن إبراهيم بن طاهر أبو احلسني الطاهري السامري
 744    اسحق بن إمساعيل بن عبد هللا بن زكراي أبو يعقوب الرملي 
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 744        اسحق بن إمساعيل 
 744     شعث بن قيس الكندي الكويف اسحق بن األ

 744    اد بن زايد بن أبيه اسحق بن أيب أيوب بن خالد بن عب
 حرف الباء يف آابء من امسه اسحق 

 745  اسحق بن بشر بن حممد بن عبد هللا أبو حذيفة اهلامشي موالهم البخاري 
 حرف التاء فارغ

 حرف الثاء يف آابء من امسه اسحق 
 747     اسحق بن ثعلبة أبو صفوان احلمريي احلمصي 

  حرف اجليم فارغ 
 ابء من امسه اسحق حرف احلاء يف آ

 748     اسحق بن احلارث أبو احلارث موىل بين هبار القرشي 
 749   اسحق بن حسان بن قوهي أبو يعقوب اخلرميي موالهم املري الشاعر 

 752       اسحق بن محاد النمريي البريويت 
 حرف اخلاء يف آابء من امسه اسحق 

 752       اسحق بن خلف الزاهد الكويف 
 دال يف آابء من امسه اسحق حرف ال

 753        اسحق بن داود السراج 
 حرف الذال فارغ 

 حرف الراء يف آابء من امسه اسحق 
 753    اسحق بن راشد أبو سليمان احلراين موىل عمر بن اخلطاب 

 753        اسحق بن أيب ربعي 
  حرف الزاي فارغ 

 حرف السني يف آابء من امسه اسحق 
  756   بن إبراهيم بن األركون أبو مسلمة القرشي اجلمحياسحق بن سعيد 

 757     اسحق بن سليمان بن هشام بن عبد امللك األموي 
 757      اسحق بن سالم القرشي من أهل صهيا 

 757      اسحق بن سيار أبو النضر الدمشقي 
 758    اسحق بن سيار بن حممد بن مسلم أبو يعقوب النصييب 

 غ حرف الشني فار 
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 حرف الصاد يف آابء من امسه اسحق
 759        اسحق بن صلتان القرشي 

 حرف الضاد يف آابء من امسه اسحق 
 759     اسحق بن الضيف أبو يعقوب الباهلي البصري 

 حرف الطاء يف آابء من امسه اسحق 
 760    اسحق بن طلحة بن عبيد هللا بن عثمان القرشي التميمي املدين

 غ حرف الظاء فار 
 حرف العني يف آابء من امسه اسحق

 762    اسحق بن عباد بن موسى أبو يعقوب املعروف ابخلتلي 
 763  اسحق بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل أبو يعقوب اهلامشي النوفلي البصري 

 767       اسحق بن عبد هللا بن أيب فروة 
 773     اسحق بن عبيد هللا بن أيب املهاجر املخزومي موالهم 

 773 اسحق بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل أبو يعلى النيسابوري الصابوين الواعظ 
 774   اسحق بن أيب عبد الرمحن أبو يوسف األنطاكي األطروشي العطار 

 775      اسحق بن عبد الرمحن موىل بين أمية 
 775        اسحق بن عبد املؤمن 

 775     بصري اسحق بن عثمان أبو يعقوب الكاليب ال
 777      اسحق بن عقيل بن عبد الرزاق بن عمر 

 777        اسحق بن علي الصويف 
 777       اسحق بن عمارة العقيلي املديين 

 777    اسحق بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي 
 777 هلامشي اسحق بن عيسى بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب أبو احلسن ا

  حرف الغني وحرف الفاء فارغان 
 حرف القاف يف آابء من امسه اسحق 
 779      اسحق بن قبيصة بن ذوئيب اخلزاعي

 780     اسحق بن قيس موىل احلواري بن زايد العتكي 
  حرف الكاف وحرف الالم فارغان 
 حرف امليم يف آابء من امسه اسحق 
  781     و يعقوب احلليباسحق بن حممد بن أمحد بن يزيد أب
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 781   اسحق بن حممد بن إبراهيم بن حكيم بن أسيد أبو احلسن األصبهاين 
 782  اسحق بن حممد بن معمر بن حبيب أبو يعقوب السدوسي موالهم البصري 

 782     اسحق بن حممد أبو يعقوب األنصاري األديب 
 783        اسحق بن البريويت 

 783       ب اسحق بن مسبح أبو يعقو 
 783     اسحق بن مسلمة بن عبد امللك بن مروان األموي 

 783        اسحق بن مسلم الكاتب 
 783   اسحق بن مسلم بن ربيعة بن عاصم بن حزن أبو صفوان العقيل 

 784    اسحق بن منصور بن هبرام أبو يعقوب الكوسج املروزي
 786    لرملي اسحق بن موسى بن سعيد بن عبد هللا أبو عيسى ا

 787   اسحق بن موسى بن عبد هللا بن موسى أبو موسى األنصاري اخلطمي 
 788 اسحق بن موسى بن عبد احلمن بن عبيد أبو يعقوب اليحمدي االسرتاابذي الفقيه 

 789  اسحق بن موسى بن عمران أبو يعقوب بن أيب عمران النيسابوري الفقيه 
 وحرف الالم ألف فارغة حرف النون وحرف الواو وحرف اهلاء 

 حرف الياء يف آابء من امسه اسحق 
 789    اسحق بن حيىي بن طلحة بن عبيد هللا أبو حممد التيمي املدين 

 793      اسحق بن حيىي بن معاذ بن مسلم اخلتلي
  794اسحق بن يعقوب بن اسحق بن عيسى بن عبيد هللا أبو يعقوب الوراق املستلمي الكفر سوسي 

 796           يعقوب بن أيوب بن زايد أبو يعقوب الداراين الوراق  اسحق بن
  من مل ينسب ممن امسه اسحق 

 769       اسحق أبو النضر الكويف الصرييف 
 769         اسحق اخلياط 

 ذكر من امسه أسد 
 797    أسد بن سليمان بن حبيب بن حممد أبو حممد الطرباين 

 797      الرملي أسد بن العباس بن القاسم أبو الليث 
 797    أسد بن عبد هللا بن يزيد بن أسد أبو عبد هللا البجلي القسري 

 802   أسد بن القاسم بن العباس بن القاسم أبو الليث املقرئ العبسي احلليب 
 803        أسد بن حممد احلليب 

 803       اسرائيل بن روح الساحلي اجلبيلي 
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 803     املعايل الشهرستاين  أسعد بن احلسني بن احلسن أبو 
 804   أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب أبو أمامة األنصاري صحايب 

 809     أسلم أبو خالد القرشي موىل عمر بن اخلطاب 
 816    أبو دفافة الكناين العماين  أسلم بن حممد بن سالمة بن عبد هللا

   ذكر من امسه إمساعيل 
 ه إمساعيل ذكر من اسم أبيه أمحد ممن امس

  817      إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل الواسطي
 817   إمساعيل بن أمحد بن أيوب بن الوليد أبو احلسن البالسي اخليزراين 

 817    إمساعيل بن أمحد بن عبد هللا أبو الفضل اجلرجاين الصويف 
  818   إمساعيل بن أمحد بن عبيد هللا بن خلف أبو إبراهيم البخاري الكرميين

 818    إمساعيل بن أمحد بن عبد املؤمن بن إمساعيل بن مشكان 
 819   إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث أبو القاسم السمر قندي 

 820  إمساعيل بن أمحد بن حممد بن عبد العزيز أبو سعيد اجلرجاين اخلالل الوراق 
 821     إمساعيل بن أمحد بن حممد أبو الربكات الصويف شيخ الشيوخ

 821   إمساعيل بن أابن بن حممد بن حوى أبو حممد السكسكي البنلهي 
 ذكر من اسم أبيه إبراهيم ممن يسمى إمساعيل 

 822  إمساعيل بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن اسحق أبو احلارث املري الدمشقي 
 822     إمساعيل بن إبراهيم بن اسحق أبو احلارث املري 

 822     هيم بن بسام أبو إبراهيم الرتمجاين إمساعيل بن إبرا
 825       إمساعيل بن إبراهيم بن زايد 

 825   إمساعيل بن إبراهيم بن العباس بن احلسن بن العباس أبو الفضل احلسين 
 825     إمساعيل بن املخلوع بن الوليد بن عبد امللك األموي 

 825        إمساعيل بن أسامة 
 825    اعيل بن اسحق بن إمساعيل أبو اسحق الكويف ترجنهإمس

 827      إمساعيل بن اسحق القاضي البغدادي 
 827     إمساعيل بن أيوب بن سلمة القرشي املخزومي املدين 

 حرف الباء يف آابء من امسه إمساعيل 
 828       إمساعيل بن أيب بكر الرملي 

 828     تح مشس امللوك إمساعيل بن بوري بن طغتكني أبو الف
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 حرف التاء وحرف الثاء وحرف اجليم فارغة 
 حرف احلاء يف آابء من امسه إمساعيل

 828       إمساعيل بن حرب األطرابلسي 
 829   إمساعيل بن احلسني بن أمحد بن إمساعيل أبو حممد العلوي النقيب 

 829    إمساعيل بن حصن بن حسان أبو سليم القرشي اجلبيلي 
 830    مساعيل بن أيب حكيم املدين القرشي موىل عثمان بن عفان إ

 833     إمساعيل بن محدويه أبو سعيد البيكندي البخاري 
 834     إمساعيل بن محد بن املعلم أبو القاسم اهلمداين البيع 

 حرف اخلاء يف آابء من امسه إمساعيل 
 835             ي القسري إمساعيل بن خالد بن عبد هللا بن يزيد بن أسد البجل

 حرف الدال وحرف الذال فارغان 
 حرف الراء يف آابء من امسه إمساعيل 

 835     إمساعيل بن رافع بن عومير أبو رافع املدين موىل مزينة 
 838   إمساعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد هللا أبو حممد العسقالين األديب 

 839        إمساعيل بن روح اجلبيلي 
 حرف الزاي يف آابء من يسمى إمساعيل 

 840      إمساعيل بن زايد أبو الوليد البريويت القاص 
   حرف السني يف آابء من امسه إمساعيل 

 840   إمساعيل بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشي الزهري
 840       اعيل بن سعيد اهلمداين إمس

 840      ري املصريإمساعيل بن سفيان الرعيين احلج
  حرف الشني فارغ 

 حرف الصاد يف آابء من امسه إمساعيل 
  841    إمساعيل بن صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس اهلامشي

 حرف الضاد وحرف الظاء فارغة 
 حرف العني يف آابء من امسه إمساعيل 

 843   إمساعيل بن العباس بن أمحد بن العباس أبو علي النيسابوري املقرئ 
 ذكر من اسم أبيه عبد هللا ممن يسمى إمساعيل 

  843إمساعيل بن عبد هللا بن خالد بن يزيد أبو عبد هللا القرشي العبدري الرقي السكري القاضي
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 845  إمساعيل بن عبد هللا بن مساعة أبو حممد القرشي العدوي موىل عمر بن اخلطاب 
  846د هللا أبو بشر العبدي الفقيه مسويه األصبهاين إمساعيل بن عبد هللا بن مسعود بن جبري بن عب

 847  إمساعيل بن عبد هللا بن ميمون بن عبد احلميد أبو النضر العجلي البغدادي 
 848  إمساعيل بن عبد هللا بن وهب أيب البخرتي بن وهب القرشي األسدي الصيداوي 

 848  ي البجلي إمساعيل بن عبد هللا بن يزيد بن كرز بن عامر أبو هاشم القسر 
 ذكر من اسم أبيه عبيد هللا ممن يسمى إمساعيل 

 849     إمساعيل بن عبيد هللا بن خلف أبو إبراهيم البخاري 
 849    إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر أبو عبد احلميد الدمشقي 

 855       إمساعيل بن عبيد هللا العكي 
 إمساعيل  ذكر من اسم أبيه عبد الرمحن ممن امسه

 855  إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد أبو عثمان الصابوين النيسابوري احلافظ املفسر
 861     إمساعيل بن عبد الرمحن بن عبيد بن نفيع العنسي 

 861            إمساعيل بن عبد الرمحن بن عبد هللا أبو هشام اخلوالين الدمشقي الكتان 
 862     لثمايل املهدي إمساعيل بن عبد الرمحن البصري ا

 862    إمساعيل بن عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن عباس اهلامشي 
 862     إمساعيل بن عبد العزيز بن سعادة بن حبان أبو طاهر

 863    إمساعيل بن عبد امللك أبو القاسم الطوسي احلاكمي الفقيه 
 863         إمساعيل بن عبده 

 863  ن بن بندار بن املثىن أبو سعد االسرتاابذي الواعظ إمساعيل بن علي بن احلس
 864            إمساعيل بن علي بن احلسني بن حممد بن زجنويه أبو سعد الرازي احلافظ 

 866  عبد املطلب أبو احلسن اهلامشي إمساعيل بن علي بن عبد هللا بن عباس بن
 866     إمساعيل بن علي أبو حممد بن العني زرى الشاعر 

 868  إمساعيل بن عمرو األشدق بن سعيد بن العاص أبو حممد القرشي األموي 
 870    إمساعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة العبسي احلمصي    

 فهرس اجلزء الثالث 
   1        إمساعيل األسدي الشاعر

 1   أمساء بن خارجة بن حفص بن حذيفة أبو حسان الفزاري الكويف 
 7       كورا ذا الكالع امسيقع بن ات

   ذكر من امسه أسود 
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 7       أسود بن أصرم احملاريب الصحايب
 8       أسود بن بالل احملاريب الداراين 

 9      أسود بن قطبة أبو مقزر التميمي الشاعر 
 11      أسود بن قبيس بن معدي كرب احلمريي 

 11        أسود بن مروان املقذي 
 11               بن شراحيل بن أرقم أسود بن املغوا 

 11       أسود صاحب عمر بن عبد العزيز 
  12  أسيد بن حضري بن مساك بن عتيك أبو حيىي األنصاري األوسي النقيب الصحايب 

 25         أسيد الكاليب 
 26      أسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي الفلسطيين 
 28      ر أشجع بن عمرو أبو الوليد السلمي الشاع

 ذكر من امسه أشعث 
 32      أشعث بن عمرو التميمي احلنظلي البصري 

 33      أشعث بن قيس أبو حممد الكندي الصحايب 
 49     أشعث بن حممد بن األشعث أبو النعمان الفارسي 

 49        أشعث بن يزيد الدمشقي 
 49    ة أبو العالء املدين الطامع أشعب بن جفري ابن أم محيد

 58         أشناس الرتكي 
 58 أشهب بن ثور بن حارثة بن عبد املنان التميمي احلنظلي النهشلي البصري الشاعر 

 59       أشيم بن سفيان بن ثور السدوسي 
 ذكر من امسه أصبغ 

  60      أصبغ بن األشعث بن قبيس الكندي
 62       أصبغ بن ذوالة أبو ذوالة الكليب 

 62    لعزيز بن مروان بن احلكم أبو راين األموي أصبغ بن عبد ا
 63    أصبغ بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي 

 63   أصبغ بن عمر بن حصن بن ضمضم الكليب أسلم يف عهد النيب ص 
 64     أصبغ بن حممد بن حممد بن هليعة السكسكي 

 64      أصبغ بن حممد بن مروان القرشي البعلبكي 
 64        أصبغ بن يزيد بن الوليد  
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 64         أصرم األمري 
 65      اصطفانوس أبو الزبري موىل مروان بن احلكم 

 65       أعنس بن عثمان املهراين الشاعر 
 65         أعور الكليب 

 65       أغيرب موىل هشام بن عبد امللك 
 65      أفلح أبو كبري موىل أيب أيوب األنصاري

 68          أفلح 
 68         أفلح األندلسي 

 69         أفلح الزاجر 
 69    أقرع بن حابس بن عقال بن حممد التميمي اجملاشعي له صحبة 

 76        أقبيل القتيب الشاعر
 76      أكيدر بن عبد امللك صاحب دومة اجلندل 

 80       ألب أرسالن بن رضوان الرتكي 
 81         ي النتكني الرتك

 81       إلياس بن منيس الرسول ص 
 88       أمام بن أقوم النمريي الشاعر 

 89         أماجور األمري 
 90       أمد بن أبد احلضرمي اليماين 

   ذكر من امسه امرؤ القيس 
  91       امرؤ القيس بن حارثة الكليب 

 91     امرؤ القيس بن حجر بن احلارث أبو يزيد الشاعر 
  ذكر من امسه أمية 

  106             أمية بن أابن بن عبد العزيز بن أابن بن مروان بن احلكم األموي
 107      أمية بن خالد بن أسيد بن خالد القرشي 

 107   أمية بن الصلت عبد هللا بن أيب ربيعة أبو عثمان الثقفي شاعر جاهلي 
 126      عر أمية بن أيب عايذ العمري اهلذيل الشا

 126   أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد بن أيب العيص القرشي األموي 
 130  أمية بن عبد هللا بن عمر بن عثمان بن أيب العاص أبو عثمان القرشي األموي 

 133    أمية بن عبد العزيز بن أابن بن مروان بن احلكم األموي 
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 133        أمية بن عثمان الدمشقي 
  زء السابع بعد املائة آخر اجل

 135     أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد األموي
 137     أمية بن معاوية بن هشام بن عبد امللك األموي 

 137   أمية بن يزيد بن أيب عثمان بن عبد هللا بن خالد بن أسيد األموي 
 139     أمية بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي  

  139     ن معاوية األفقم ابن هشام بن عبد امللك أمية ب
 139      انتصار بن حيىي املضمودي زين الدولة

 ذكر من امسه أنس 
 139       أنس بن أمحد احلوى القاضي 
 139       أنس بن أنيس العذري القارئ 

 140    أنس بن السلم بن احلسن بن السلم أبو عقيل اخلوالين 
 140       محزة البصري أنس بن سريين أبو 

  145   أنس بن عباس بن عامر ب حىت بن رعل السلمي ممن أدرك النيب ص 
 147       أنس عياض أبو ضمرة الليثي املدين 

 150 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد أبو محزة األنصاري البخاري الصحايب 
 180        أنس اجلهين قيل له صحبة 

 182   بن طعج بن جف أبو القاسم الفرغايب األخشيد أنوجور بن حممد 
 182       أنوجور أبو منصور اخلتين الرتكي 

 183        أنيف العذري الشاعر 
 183    أوسط بن عمرو البجلي أبو إمساعيل أدرك النيب ص ومل يره 

 ذكر من امسه أوس 
 186       أوس بن اتبغ بن حممد السكسكي 

 186       لصحايب أوس بن أوس القفي ا
 189       أوس بن بشر املعافري املصري 

 189    أوس بن ثعلبة بن زفر بن احلارث التيمي قيل له صحبة 
 191       أوس بن حارثة الطائي الشاعر 

 192   أويس بن عامر بن ملك بن عمرو بن سعد القرين اليمين خري التابعني 
 ذكر من امسه إايس 
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 220      راي اخلزاعي الدمشقي إايس بن زيد أبو زك
 221        إايس بن شرحبيل 

 238-221    إايس بن معاوية بن قرة بن إايس أبو واثلة املزين القاضي 
 241-238      أمين بن خرمي بن األخرم أبو عطية األسدي له صحبة
  248إىل  246،  241    أمين بن انبل أبو عمران املكي احلبشي موىل أيب بكر

   248       ن رجل من ثقيفأمي
   249        أيوب نيب هللا ص

  264   أيوب بن إسحق بن إبراهيم أبو سليمان البغدادي األخباري
   265     أيوب بن بشر بن كعب العدوي البصري 
  267     أيوب بن متيم أبو سليمان التميمي املقرئ 

   269    أيوب بن حسان أبو حسان اجلرشي الدمشقي
  270     يوب بن محران موىل عبيد هللا بن زايد أ

  271     أيوب بن خالد أبو عثمان اجلهين احلراين 
   272 أيوب بن سلمة بن عبد هللا بن الوليد بن املغرية أبو سلمة القرشي املخزومي 

 274   أيوب بن سليمان بن داود بن عبد هللا بن حذمل األسدي 
  274   بن مروان بن احلكم األموي  أيوب بن سليمان بن عبد امللك

  278   أيوب بن سليمان بن هشام بن عبد امللك بن مروان األموي 
   278       أيوب بن أيب عائشة  

  278   أيوب بن عبد هللا بن مكرز بن األخنف العامري القرشي 
  280       أيوب بن عثمان الدمشقي 

  280   الرقى الوزان  أيوب بن حممد بن زايد بن فروخ أبو سليمان
  282   أيوب بن حممد بن حممد بن أيوب أبو ميمون الصوري 

   283   أيوب بن مدرك بن العالء أبو عمر احليفي الدمشقي املقرئ 
  285    أيوب بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي 

  285  أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي األموي املكي 
  287    يوب بن موسى أبو كعب السعدي من أهل البلقاء أ

  289      أيوب بن مسرية بن حليس اجلبالين 
    آخر اجلزء الثامن والثمانني من األصل 

  291       أيوب بن انفع بن كيسان 
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  292     أيوب بن هالل بن زيد بن حسن الكليب 
   294     أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري 

  294     بسر بن أيب أرطأة القرشي له صحبة 
    ذكر من امسه بسطام 

  305       بسطام بن درهم العبسي 
 ذكر من امسه بشارة 

 305       بشارة األخشيدي األمري 
 305   بشار بن أمحد بن حممد أبو الرجاء األصبهاين القصار الصويف 

 306      بشرى بن عبد هللا الرومي الرملي 
    كر من امسه بشر ذ 

  306   بشر بن أمحد بن فضالة بن الصقر أبو حنتل اللخمي الدمشقي
 307   بشر بن إبراهيم أبو سعيد القرشي األنصاري الدمشقي 

 308      بشر بن بكر أبو عبد هللا الدمشقي 
   310بشر بن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل أبو نصر املروزي الزاهد احلايف

 338      بشر بن أيب حفص الكندي 
  338      بشر بن محيد بن أيب مرمي املزين 
  339      بشر بن حيان احلسين البالطي 
 341      بشر بن رزام القرشي الدمشقي 

 341    بشر بن سليمان بن هشام بن عبد امللك األموي 
  341      بشر بن سيار الكليب العليمي

 341    بن بشر بن حنظلة األمري  بشر بن صفوان بن شريك
  342     بشر بن عبد هللا بن بشار السلمي احلمصي 

 343   بشر بن عبد هللا بن صاحل أبو عبيد هللا القرشي الزمعي 
 344   بشر بن عبد الوهاب بن بشري أبو احلسن األموي الزاهد 

 345     بشر بن عصمة املري الشاعر له إدراك 
 345   العزيز بن مروان بن احلكم األموي  بشر بن عمر بن عبد

 345     بشر بن عمر بن العالء بن عمار املازين 
 346      بشر بن عون القرشي اجلويري 
 347      بشر بن العالء بن زبر الربعي 
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  348      بشر بن ألغاز بن ربيعة اجلرشي 
 349      بشر بن قبيس التغليب الدمشقي 

  350     بن هنيك الطائي بشر بن حمد بن بشر 
 350   بشر بن حممد بن عبد هللا أبو القاسم الصويف اخلطيب الواعظ 

 351    بشر بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي 
 358     بشر بن معاوية بن مروان بن احلكم األموي 

 358   بشر بن مقاتل بن إمساعيل بن مقاتل أبو السمرقندي احلمصي 
 358      نذر أبو املنذر الرملي بشر بن امل

 358      بشر بن نصر بن مسعود القرايف 
 358      بشر بن النلث الريبوعي الشاعر 

 359    بشر بن الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي 
 360       بشر بن وهب أبو مروان 

 360       بشر بن هلباء الكليب 
 360     لصحايب بشر بن احلتات بن يزيد بن علقمة ا

 361      بشر موىل هشام بن عبد امللك 
 366       بشكسب النحوي 
  ذكر من امسه بشري 

    366            بشري بن أابن بن بشري بن النعمان أبو حممد األنصاري اخلزرجي
 367       بشري بن اخلصاصة 

 367  بشري بن سعد بن ثعلبة بن خالس أبو مسعود األنصاري له صحبة 
 373        بشري بن سعد 

 373    بشري بن عبد هللا أبو سهل السلمي املدين الشاعر 
 374           بشر بن عبيد هللا بن أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي البصري 

 375        بشري بن عقبة 
 376     بشري بن عقربة أبو اليمان اجلهين له صحبة 

 378   ن زيد بن عبد ربه األنصاري بشري بن حممد بن عبد هللا ب
 383     بشري بن اخلصاصية السدوسي الصحايب 

 383    بشر بن منقذ أبو منقذ السين العنبسي الشاعر 
 383   بشر بن النعمان بن بشري بن سعد األنصاري اخلزرجي 



47 

 

  384 رئبشر بن النعمان بن علي بن حممد أبو اخلزرج بن أيب القاسم األنصاري النعماين املق
 385      بشر موىل معاوية بن أيب سفيان 

 385        بشر الدمشقي 
 385       بشر موىل معاوية بن بكر 

 385      بشر موىل هشام بن عبد امللك 
  386   بشر بن كعب بن أيب احلمريي أبو أيوب العدوي البصري 

   ذكر من امسه بطريق 
 390   كليب العليمي الدمشقي بطريق بن يزيد بن مسلم بن عبد هللا ال

    ذكر من امسه بغا 
 390      بغا أبو موسى الكبري القائد 

  ذكر من امسه بقية 
  391           بقية بن الوليد بن صائد بن كعب أبو حممد الكالعي احلمصي 

 ذكر من امسه بقى 
 405   بقي بن خملد بن يزيد أبو عبد الرمحن األندلسي احلافظ 

 امسه بكار ذكر من 
 408      بكار بن بالل العاملي موىل ثقيف 

 409       بكار بن بشري بن مسلم 
 409     بكار بن متيم أبو عبد الرمحن الدمشقي 

 409      بكار بن شعيب أبو جذمية العبدي 
 409   بكار بن عبد هللا بن بكار بن عبد امللك أبو عبد الرمحن 

 410   بن أيب العاص بن أمية األموي بكار بن عبد امللك بن احلكم 
 411       بكار بن علي بن رايح 

 411    بكار بن قتيبة بن عبد هللا الثقفي القاضي البصري 
  415       بكار بن حممد بن بكر 

 415        بكار بن حممد 
 415      بكجور أبو الفوارس الرتكي 

  ذكر من امسه بكر 
  416  بن عثمان أبو حممد التنيسي الشعراين بكر بن أمحد بن حفص بن عمر

 417   بكر بن أيب بكر بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي 
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 417  بكر بن سهل بن إمساعيل بن انفع أبو حممد الدمياطي موىل بين هاشم 
 418     بكر بن سهل بن حممد الدقى الوراق 

 418   القرشي  بكر بن شعيب بن بكر بن حممد بن أيوب أبو الوليد
  418بكر بن عبد العزيز بن إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر أبو عبد احلميد القرشي 

 419     بكر بن عمرو املعافري املصري املقري 
 420        بكر بن قرياط 

 420  بكر بن حممد بن بكر بن خرمي أبو القاسم املزي الطرائقي املعدل 
 421 حيد بن عبد اجلبار أبو منصور التاجر النيسابوري بكر بن حممد بن علي بن 

 421        بكر بن مصعب 
 ذكر من امسه بكري 

 421        بكري بن سهل 
 421       بكري بن الشماخ اللخمي 

 422      بكري بن ماهان أبو عاصم احلارثي 
 422    بكري بن معروف أبو معاذ األسدي الدامغاين 

 425   كري أبو القاسم املنذري الطرسوسي بكري بن حممد بن ب
 425        بكري بن احلجاج 
 ذكر من امسه بلخ 

 425     بلخ بن بشر بن عياض القشريي الدمشقي 
 ذكر من امسه بلعم 

 426      بلعم بن ابعوراء اإلسرائيلي 
   ذكر من امسه بنان 

 432      بنان بن حازم أبو عبد السالم 
 ر ذكر من امسه بندا

 432      بندار بن عبد هللا اهلمداين الصويف 
 432   بندار بن عمر بن حممد بن أمحد أبو سعيد التميمي الروايين 

 433     بندار بن حممد أبو القاسم الفارسي الصويف 
 ذكر من امسه بندقة 

 433               بندقة بن كمشجور القائد 
 ذكر من امسه بوري 
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  433     سعيد اتج امللوك بوري بن طغتكني أبو 
      ذكر من امسه بالل 

  434 بالل بن جرير بن عطية بن اخلطفي التميمي الريبوعي الكلييب البصري الشاعر
 435  بالل بن احلارث بن عكم بن سعد أبو عبد الرمحن املزين الصحايب 

 444   بالل بن رابح أبو عبد الكرمي احلبشي موىل رسول هللا ص 
 473    سعد بن متيم أبو عمرو السكوين الزاهد بالل بن 

 488        بالل بن سليمان 
 488بالل بن أيب بردة عامر بن عبد هللا أيب موسى بن أيب قبيس أبو عمرو األشعري البصري 

 495   بالل بن عبد هللا بن بالل أبو الفضيل القرشي الدمشقي 
 496      بالل بن أيب هريرة السدوسي 

 497   عومير أيب الدرداء أبو حممد األنصاري القاضي بالل بن 
 499     بالل بن محامة النويب األسود املقرئ 

  ذكر من امسه بيهس 
  499     بيهس بن زميل بن عمرو بن هبرية الكاليب

 499  بيهس بن صهيب بن عامر بن عبد هللا أبو املقدام اجلرمي الشاعر 
 حرف التاء 

 500    رب بن تبع بن األقرن تبع بن حسان بن مكي ك
  ذكر من امسه تبوك 

   512تبوك بن أمحد بن تبوك بن خالد أبو حممد موىل نصر بن احلجاج بن عالط السلمي 
  512   تبوك بن احلسن بن الوليد بن موسى أبو بكر الكاليب املعدل 

 513    تبوك بن خالد بن يزيد بن عبد هللا بن غنم السلمي 
   513           أبو عبيدة ابن امرأة كعب األحبار يقال له إدراك تبيع بن عامر 

 ذكر من امسه تتش 
 518  تتش بن ألب أرسالن أيب شجاع حممد بن داود أبو سعيد امللك 

 ذكر من امسه تكني 
 518    تكني أبو منصور اخلزري موىل املعتضد على هللا 

  519     تليد اخلصي موىل عمر بن عبد العزيز 
 كر من امسه متام ذ 

 519       متام بن إبراهيم التوزي 
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 520    متام بن حبيب أيب متام بن أوس الطائي الشاعر 
 520       متام بن نزويل الكليب 

 520     متام بن عبد هللا بن املظفر أبو القاسم السراج 
 521   متام بن عبد السالم بن حممد بن أمحد أبو احلسن اللخمي 

 521      ري أبو قدامة اجلبيلي متام بن كث
 521متام بن حممد بن عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا أبو القاسم البجلي الرازي احلافظ  

 523       متام بن جنيح األسدي 
 525    متام بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم 

 ذكر من امسه متصولت 
 525     متصولت بن بكار أبو حممد األسود القائد 

 ذكر من امسه متيم 
 526       متيم بن إمساعيل فحل 

 526    متيم بن أوس بن خارجة بن سود الداري له صحبة 
 545       متيم بن بشري األنصاري 

 546   متيم بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد القرشي الصحايب 
 547       متيم بن سحيم املصري 
  547       متيم بن سعد األسدي 

  547      متيم بن عبد هللا أبو الفتح السوسي 
  547      متيم بن عطية العنسي من أهل داراي 

 548    متيم بن حممد بن طمعاح أبو عبد الرمحن الطوسي 
 549      متيم بن مرداس الغنوي احلمصي 

 550  متيم بن نصر بن متيم بن متيم بن منصور أبو سعد التميمي السعدي 
 550      ن ورقاء احليعمي له إدراكمتيم ب

  ذكر من امسه توبة 
 551              توبة بن أيب أسد أبو املورع العنربي البصري 

  ذكر من امسه توفيق 
  555  توفيق بن حممد بن احلسني بن عبيد هللا أبو حممد األطرابلسي النحوي

 ذكر من امسه تويل 
 556     بن بشر بن حنظلة بن علقمة  تويل 
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 حرف الثاء ذكر من امسه اثبت 
 556    …..اثبت بن أمحد بن احلسني أبو القاسم البغدادي 

 557   اثبت بن أمحد بن أيب الفوارس أبو نصر البوسنجي الصويف 
 557  اثبت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي العجالين حليف األنصار له صحبة 

 562        اثبت بن ثوابن 
 564    د أبو طاهر النهاوندي املقرئ اثبت بن جعفر بن أمح

 565  اثبت بن احلسن بن حممد بن عيسى بن حبيب أبو نصر البغدادي 
 565       اثبت بن خويلد البجلي 

 565     اثبت بن سرح أيو سلمة الدوسي الدمشقي 
 567     اثبت بن سعد أبو عمر الطائي احلمصي 

 569     اثبت بن سليمان بن سعد اخلشين موالهم 
 569   اثبت بن عبد هللا بن الزبري بن العوام أبو مصعب األسدي 

 573              اثبت بن عبيد بن سعيد السنجاري 
 573    اثبت بن عجالن أبو عبد هللا األنصاري احلمصي 

 575   اثبت بن قيس بن اخلطيم األنصاري الظفري له صحبة 
 577    كويف اثبت بن قيس بن منفع أبو منفع النخعي ال

 578       اثبت بن معبد احملاريب 
 579      اثبت بن نعيم احلزامي الفلسطيين 

 581      اثبت بن هشام الكليب املري 
  581            اثبت بن حيىي بن أسار أبو عباد الرازي كاتب املأمون 

 583   اثبت بن يزيد بن شرحبيل بن السمط الكندي احلمصي 
 583    بن احلسني أبو احلسن الوراتين اثبت بن يوسف 

 584      اثبت موىل سفيان بن أيب مرمي 
 584      ثبيت بن يزيد البهراين احلمصي 

 585     ثروان أبو علي موىل عمر بن عبد العزيز 
 585   ثراي بن أمحد بن احلسن بن ثراي أبو القاسم األهلاين البزار 

 585      ثعلبة بن هشام بن حيىي الغساين 
 585    ثعلبة بن جعفر بن أمحد بن احلسني أبو املعايل 

 586       ثقة بن عبد الرمحن الكليب 
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 ذكر من يسمى مثامة 
  586            مثامة بن حزن بن عبد هللا بن سلمة القشريي البصري له إدراك 

 588              مثامة بن عدي القرشي أمري صنعاء له صحبة 
 590      زيد األزدي القاضي مثامة بن ي

 590     مثيل بن عبد هللا األشعري الدمشقي 
  592  ثوابة بن أمحد بن عيسى بن ثوابة بن مهران أبو احلسني املوصلي 

 593    ثواب بن إبراهيم بن أمحد بن احلسن األنصاري 
  ذكر من امسه ثوابن 

  593     ثوابن بن إبراهيم ذو النون املصري األخيمي
 593    ثوابن بن جبدر أبو عبد هللا موىل رسول هللا ص

  599      ثوابن بن شهر األشعري احلمصي 
 601     ثوابن بن عمرو بن اللصيت اجلذامي 

 601        ثوابن أبو اثبت 
 601      ثوب بن تلدة الواليب األسدي 

 602     ثور بن معن بن يزيد بن األخنس السلمي 
 603   ايد أبو خالد الكالعي احلمصي القارئ ثور بن يزيد بن ز 

 ذكر من امسه جابر 
 612      جابر بن جبري املذحجي التميمي 
 612      جابر بن راالن الطائي السنبسي 

 613  جابر بن مسرة بن جنادة بن جندب أبو خالد السوائي الصحايب 
 619  صحايب جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة أبو عبد هللا ال

 642      عبد هللا بن عصمة احملاريب جابر بن 
 643  جابر بن عمرو بن أيب صعصعة بن زيد األنصاري النجاري الصحايب 

 اجلزء الرابع 
 1      جعوتة بن احلارث بن خالد 

 3       مجاهر بن محيد اجلرشي 
 4     مجاهر بن عنرب القرشي أبو األزهر الغساين

 4      اوي الكاليب مجال بن بشر الع
 5   مجح بن القاسم بن عبد الوهاب أبو العباس املؤذن اجلمحي 
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 7    مجيل بن أمحد بن فضالة بن سامل أبو حازنة اللخمي 
 7      مجيل بن متام بن علي أبو علي 

 8    مجيل بن عبد هللا بن معمر بن صباح العذري الشاعر 
 23       مجيل بن أيب املخارق 

 23      ن يزيد األزدي بصري مجيل ب
 23    مجيل بن يوسف بن إمساعيل أبو علي املادراين 

   ذكر من امسه جناح 
 23      جناح بن روح بن جناح الشاعر

  24       جناح بن نعيم الكليب
 24        جناح بن الوليد 

 24    جناح أبو مروان موىل الوليد بن عبد امللك وكاتبه 
 ادة ذكر من امسه جن

 25      جنادة بن أيب أمية الصغاين 
 26     جنادة بن أيب خالد أبو اخلطاب الدمشقي 
 27     جنادة بن عمرو بن اجلنيد بن عبد الرمحن 

 28        جنادة بن قضاعة 
 28   جنادة بن كبري أبو أمية الدوسي األزدي أدرك وفاة النيب ص 

 33   املري الدمشقي  جنادة بن حممد بن أيب حيىي أبو عبد هللا
 ذكر من امسه جندب 

 33      جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري 
 33   جندب بن جندب بن عمرو بن خيثمة األزدي الدوسي 

  34  جندب بن زهري بن احلارث بن كبري الغامدي األزدي يقال له صحبة 
 36   جندب بن عبد هللا بن احلارث بن عامر األزدي له صحبة 

 43    النعمان أبو عزيز األزدي ذكر له صحبة جندب بن 
      ذكر من امسه اجلنيد 

 43   جنيد بن حكيم بن اجلنيد أبو بكر األزدي البغدادي الدقاق 
 44  جنيد بن خالد بن حاجب بن الوليد أبو حيىي السمرقندي الفقيه 

 44   جنيد بن عبد الرمحن بن عمرو أبو حيىي املري الدمشقي 
  47    فعطل بن سويد بن احلارث الكليب الشاعرجواس بن ال
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 47    جودة بن جودر بن الزحاف القرشي الدمشقي 
 47   جون بن قتادة بن األعون بن ساعدة قيل إن له صحبة 

 53       جوهر موىل بين متيم 
 53     جوية بن عائذ األسدي النحوي الكويف 

 54       جهري بن حممد أبو القاسم 
 ه جيش ذكر من امس

 54    جيش بن مخارويه بن أمحد بن طولون أبو العساكر 
 55    جيش بن حممد بن صمصامة أبو الفتح القائد 

 56   جيش بن ميمون بن عبد هللا أبو الفتح األطرابلسي املقرئ 
 حرف احلاء املهملة 

 56  حابس بن سعيد بن املنذر بن سعد الطائي اليمامي يقال له صحبة 
 60       رة العبسي حابس بن عم

  ذكر من امسه حامت 
  60     حامت بن أمحد بن احلجاج أبو سهل املروزي

 61      حامت بن شقي بن يزيد اهلمداين 
 61     حامت بن عبد هللا بن سعد بن املشوع الطائي 

 75      حامت بن النعمان بن عمرو الياميلي 
 76      حامت بن يونس أبو حممد اجلرجاين 

 كر من امسه حاجب ذ 
 76    حاجب بن مالك بن أركني أبو العباس الفرغاين 

 77      حاجب بن خليقة البصري 
  78   حاجب بن الوليد بن ميمون أبو حممد األعور البغدادي 

 79        حاجب القرشي 
 ذكر من امسه حارثة 

  79    حارثة بن بدر بن حصني بن قطن بن مالك التميمي
 85       ر بن صخر حارثة بن عم

  85 حارثة بن قطن بن زابر بن حصن الكعيب من أهل دومة اجلندل له صحبة 
 86       حارثة بن النمر أبو أاثل 

  ذكر من امسه احلارث 
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  87   احلارث بن أوس بن عتيك األنصاري األوسي له صحبة
 87     احلارث بن بدل النصري قيل له إدراك 

 89 يس بن عدي بن سعد صحايب من مهاجرة احلبشة احلارث بن احلارث بن ق
 90    احلارث بن احلارث أبو املخارق الغامدي له صحبة 

 91    احلارث بن حرمل بن ثعلب بن ربيعة احلضرمي 
 92   احلارث بن احلكم بن أيب العاص بن أمية األموي أخو مروان 

 94 خزومي املكي الشاعر احلراث بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية القرشي امل
 96       احلارث بن خالد األزدي 

   97 احلارث بن سعيد بن محدان أبو فراس بن أيب العالء الثعليب اهلمداين األمري الشاعر
 100     احلارث بن سعيد الكذاب العبدري القرشي 

 103               احلارث بن سعد احلجوري 
 104    ن مروان األموي احلارث بن سليمان بن عبد امللك ب

 104      احلارث بن سليمان العنسي 
 104     احلارث بن سليم بن عبيد بن سفيان 

 106    احلارث بن العباس بن الوليد بن عبد امللك األموي 
 106                احلارث بن عباس 

 106     احلارث بن عبد هللا بن حنظلة الغسيل 
 106  يعة ذي الرحمني املخزومي القرشي املكي احلارث بن عبد هللا بن رب

 112      احلارث بن عبيد هللا األنصاري 
  113             احلارث بن عبد الرمحن بن الغار بن اجلرشي 

 114      احلارث بن عبدة بن رابح الغساين 
 114             احلارث بن عبد هللا األزدي النمري الدوسي له صحبة 

 116       عمر األشعرياحلارث بن 
 117       احلارث بن عمرو الطائي 

 117      احلارث بن عمري الزبيدي احلارثي 
 121      احلارث بن عمري األزدي له صحبة 

 121    احلارث بن عمري أبو اجلودي األسدي الشامي 
 124   احلارث بن عبد بن أيب حممد بن عبد هللا بن يزيد األموي 

 124       قارب السهمي احلارث بن أيب
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 124       احلارث بن قيس السهمي 
 124       احلارث بن لبيد النصري 
 124       احلارث بن مالك العراقي 

 125    احلارث بن حممد بن احلارث أبو الليث اهلروي العابد 
 125     احلارث بن خممر أبو حبيب الظهري 

 127      احلارث بن مسلم بن احلارث 
 129      حلارث بن معاوية الكندي األعرج ا

 132   احلارث بن النعمان بن إساف بن نضلة األنصاري له صحبة 
  133       احلارث بن منري التنوخي

 133      احلارث بن أيب وجرة القرشي 
 134               احلارث بن وداعة احلمريي 
 134       احلارث بن معاوية املازين 

 134     هاين بن مدجل بن مقداد العذري  احلارث بن
 135      احلارث بن هاين بن احلارث 

   135احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد هللا بن عمرو أبو عبد الرمحن املخزومي له صحبة 
 144   احلارث بن يزيد األفقم بن هشام بن عبد امللك األموي 

 144               احلارث بن ميجد األشعري 
  ذكر من امسه حازم 

 146      حازم بن حسني من أهل املدينة 
 147       حازم بن مالك بن بسطام 

 147       حازم بن أيب موسى 
 147      حازم موىل عمر بن عبد العزيز 

 ذكر من امسه حامد ابحلاء وامليم والدال املهملتان 
 148    حامد بن أمحد بن حممد بن أمحد املروزي الزيدي احلافظ

 149    حامد بن سهل بن احلارث أبو حممد البخاري 
 149    حامد بن حممد بن خليد بن حبر أبو العباس النسوي 

 150      حامد بن ملهم أبو احلبيش 
 151     حامد بن يوسف بن احلسني أبو أمحد 

 ذكر من امسه حباب ابحلاء املهملة 
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 151    قيس حباب الكعيب أبو     أم معمر لبىن صاحبة 
 151       حبال بن عمر الكليب 

 151       حبان بن عبد هللا الطوسي 
 151     حبان بن موسى بن حبان أبو حممد اخلاليب 

 ذكر من امسه حبيب 
  152  حبيب بن أوس بن احلارث ين قيس بن األشج أبو متاما الشاعر الطائي 

 163    حبيب بن حبيب بن سلمة بن مالك األكرب الفهري 
 163      حبيب بن أيب حبيب الدمشقي 

 164    حبيب بن الشهيد أبو مرزوق التجييب املصري 
 166     حبيب بن عبد الرمحن بن سلمان اخلوالين 

 166      حبيب بن عبد امللك بن حبيب   
  167   ي حبيب بن أيب عبيدة بن عقبة بن انفع الفهري القرش  

 167     حبيب بن عمر األنصاري الدمشقي 
 168       حبيب بن قليع املدين 

 168        حبيب بن كره 
 168    حبيب بن حممد أبو حممد العجمي البصري الزاهد 

 178       حبيب بن مرة املري 
 179  حبيب بن مسلمة بن مالك األكرب أبو عبد الرمحن الفهري الصحايب 

 191   مسلمة بن حبيب بن حبيب بن مسلمة الفهري حبيب بن 
 191     حبيب بن نصر بن حممد بن معشر الطربي 

 191    حبيب بن حيكى بن احلكم بن أيب العاص األموي 
 191     حبيب األعور موىل عروة بن الزبري األسدي 

 193        حبيب املؤذن 
 ذكر من امسه حبيش ابحلاء والباء والياء والشني 

 193        حبيش بن ذجلة 
 196    حبيش بن حممد بن حبيش أبو القاسم املوصلي 

 196      حبيش موىل عمر بن عبد العزيز 
 196       حبيش بن عمر بن املنهال 

 ذكر من امسه احلجاج ابحلاء املهملة واجليم املعجمة 
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 197  احلجاج بن احلارث بن قيس بن عدي القرشي السهمي الصحايب 
  198        حلجاج بن الراينا

 198       احلجاج بن سهل الدمشقي
  199     احلجاج بن عبد هللا النضري قيل له صحبة 

 200      احلجاج بن عبد هللا احلكمي 
 200      احلجاج بن عبد الرزاق أبو املعلم 

 200    احلجاج بن عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي 
 200  وب بن عمرو بن احلجاج الزبيدي له إدراك احلجاج بن عبد يعق

 200        احلجاج بن عمري 
 201   احلجاج بن عالط بن خالد أبو كالب السلمي له صحبة 

 207       احلجاج بن قتيبة بن مسلم 
 208     احلجاج بن معاوية بن فراس املزين الدمشقي 

 208     احلجاج بن يوسف أبو حممد الثقفي 
 259   ن يوسف بن أيب منيع عبيد هللا بن أيب زايد الرصايف احلجاج ب

  260               احلجاج بن يوسف القرشي
 ذكر من امسه حجر ابجليم واحلاء 

 261حجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن ربيعة أبو عبد الرمحن الكندي الكويف له وفادة 
  276       حجر بن عقيل الكليب

 276   ن مرة الكندي حجر السر الصحايب حجر بن يزيد بن سلمة ب
 276      حجوة بن مدرك الغساين الكويف 

 278         حديج 
 278     حدير أبو فوفرة األسلمي يقال له صحبة 

 280     حدير بن كريب أبو الزاهرية احلمريي 
 285    حدير بن جعفر بن حممد أبو نصر الرماين األنباري 

   ذكر من امسه حذيفة 
  285             حذيف بن أسيد أبو شرحية العياري الصحايب

 288    حذيفة بن اليمان أبو عبد هللا العبسي الصحايب 
 313       حذيفة بن سعيد السالمي 

   313   حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكيم األنصاري
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 316    حرام بن عتبة بن علقمة بن احلارث بن معاوية 
 حرب ذكر من امسه 

 316     حرب بن إمساعيل أبو حممد الكرماين 
 317   حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي 

 318       حرب بن عباد األزدي 
 318     حرب بن عبد هللا بن يزيد بن معاوية األموي 

 319   حرب بن حممد بن حرب بن عامر أبو الفوارس السلمي 
 320   ن حيان بن مازن املوصلي الطائي حرب بن حممد بن علي ب

 321     حرب بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان 
 321    حرب بن يزيد األفقم بن هشام بن عبد امللك 
 321    حرملة بن املنذر بن معد كرب أبو زبيد الطائي 

 324      حريب بن حبدل بن أنيف الكليب 
 325      حريب بن أيب اجلهم بن عصام 

 325      يب بن أيب حريب القرشي حر 
 327       حريث بن رداد الفزاري 

 327      حريث بن زيد اخليل الطائي 
 328       حريث بن ظهري الكويف 

 329     حريث بن عبد امللك أخو أكيدر دومة 
 329       حريث العذري له صحبة 

 330      حريث موىل معاوية بن أيب سفيان 
  330  بن خري بن أمحد بن أسعد أبو عثمان الرحيب احلمصي  حريز بن عثمان

     ذكر من امسه حر 
 340    احلر بن سليمان بن حيدرة أبو شعيب االطرابلسي 

 351     احلر بن عبد الرمحن بن أم احلكم الثقفي 
 351   احلر بن يسوف بن حيىي بن احلكم بن أيب العاص بن أمية 

 352   األشعر اخلزاعي القديدي حزام بن حبيش بن خالد بن 
 356       حزور أبو غالب البصري 

 362    حزيب بن مسعود بن عدي بن هرمي الكليب الشاعر 
 ذكر من امسه حسان 
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 362      حسان بن أابن البعلبكي الشاعر 
 363     حسان بن متيم بن نصر أبو الندى الصرييف 
  364يد األنصاري اخلزرجي الصحايب الشاعر حسان بن اثبت بن املنذر بن حرام أبو الول

  386     حسان بن سليمان أبو علي الساحلي 
 387     حسان بن عبد الرمحن بن مسعود الفزاري 

 387  حسان بن عتاهية بن عبد الرمحن بن حسان الكندي التجييب املصري 
 388      حسان بن عطية أبو بكر احملاريب 

 391       حسان بن فروخ البصري 
 391  حسان بن كريب بن يشرح بن عبد كالل أبو كريب الرعيين املصري 

 394        حسان بن حممد 
 394   حسان بن مالك بن حبدل بن أنيف أبو سليمان الكليب 

  395      حسان بن النعمان الغساين النصري
 397        حسان بن وبرة 

 397  الكليب األمري حسام بن ضرار بن سالمان بن خثيم أبو اخلطاب 
 ذكر من امسه احلسن

 398   احلسن بن أمحد بن جعفر أبو القاسم البغدادي الصويف 
 399      احلسن بن أمحد بن أيب حازم 

 399  احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن ربيعة أبو علي اهلمداين املقرئ 
 400  م احلسن بن أمحد بن أيب سعيد اجلنايب أبو حممد القرمطي األعص
  401   احلسن بن أمحد بن احلسن بن سعيد أبو حممد الصيداوي البزاز

 402    احلسن بن أمحد بن احلسني أبو علي املصيصي الوراق
  402   احلسن بن أمحد بن صاحل أبو حممد السبيعي الكويف احلافظ 

 406 احلسن بن أمحد بن عبد هللا بن موسى بن غلوزا أبو علي الغافقي األندلسي 
 406 احلسن بن أمحد بن عبد العزيز بن أمحد بن حممد أبو علي التربيزي الفارسي 

  406احلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن عثمان أبو عبد هللا السلمي اخلطيب 
  408   احلسن بن أمحد بن عمري بن يوسف بن جوصا أبو حممد

 408            لفزاري احلسن بن أمحد بن غطفان بن جرير أبو علي ا
 409   احلسن بن أمحد بن حممد بن بكار بن بالل أبو علي العاملي 

 409            احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد أبو حممد الزعفراين 
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 410    احلسن بن أمحد بن املؤمل أبو حممد الكفرطايب 
 410   احلسن بن أمحد بن أيب البخرتي وهب القرشي الصيداوي 

 410     احلسن بن أمحد بن يعقوب أبو علي املعدل 
 410      احلسن بن أمحد أبو حممد الوراق 

 411      احلسن بن أمحد أبو علي القالنسي 
 411   احلسن بن آدم بن حممد بن آدم أبو حممد املقرئ الدمشقي 

 411   احلسن بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل الكليب 
 يه اسحق ذكر من اسم أب

  413  احلسن بن اسحق بن إبراهيم بن زيد أبو حممد األصبهاين املعدل 
 413  احلسن بن اسحق بن إبراهيم أبو الفتح األصبهاين الرحيب املستملي 

 413،417    احلسن بن اسحق بن بلبل أبو سعيد املعري القاضي 
 414     احلسن بن أمحد القرشي املخل الوراق

 414      و علي املؤدب احلسن بن أمحد أب
 ذكر من اسم أبيه إبراهيم ممن امسه احلسن 

 414   احلسن بن إبراهيم بن األصبغ أبو علي البجلي العكاوي 
 415   احلسن بن إبراهيم بن عثمان أبو حممد العماين القاضي 

 415 احلسن بن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن أمحد أبو علي السلمي الصايغ 
 416   ن إبراهيم بن يوسف بن حلقوم أبو علي املقرئ احلسن ب

 416    احلسن بن إمساعيل بن عبد الصمد بن علي اهلامشي 
  417   مد بن علي أبو علي املنيحي  احلسن بن أشعث بن حم

 418       احلسن بن إلياس أبو علي 
 حرف الباء يف آابء من امسه احلسن 

 418    ر بن بالل احلسن بن بالل وهو ابن حممد بن بكا
 419      احلسن بن بالل أبو علي املقرئ 

 حرف التاء والثاء فارغان 
 419        حرف اجليم 

  419           احلسن بن جرير بن عبد الرمحن أبو علي الصوري البزاز الزنبقي 
 420 احلسن بن جعفر بن محزة بن احملسن بن عثمان أبو حممد األنصاري البعلبكي 

    حلاء حرف ا
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  422  احلسن بن حامد بن احلسن أبو حممد الديبلي مث البغدادي األديب
 423     احلسن بن حامد بن احلسني النيسابوري 

 423  احلسن بن حبيب بن عبد امللك بن حبيب أبو علي الفقيه الشافعي 
 424  احلسن بن حجاج بن غالب بن عيسى أبو علي الطرباين الزايت 

 425    بن احلكم أبو حممد النخعي الكويف احلسن بن احلر 
 429   احلسن بن احلسن بن أمحد أبو الفضائل الكاليب املؤدب

 430   احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب أبو حممد اهلامشي 
 436      احلسن بن احلسن اهلامشي الدمشقي

 437 النحوي  احلسن بن أيب احلسن صايف موىل حسني بن األرموي أبو نزار البغدادي
 440    احلسن بن احلسني بن إبراهيم أبو حممد البانياسي

 440  احلسن بن احلسن بن عبد هللا بن احلسني أبو حممد التغليب األمري 
 440   احلسن بن احلسن بن علي بن عبد هللا أبو علي الرهاوي املقرئ

 441   احلسن بن احلسن بن حممد بن احلسني أبو حممد االسرتاابذي القاضي
 441   احسن بن احلسن بن حممد أبو حممد بن الصويف الكاليب 

 442  احلسن بن احلسن بن حيىي بن زكراي بن أمحد أبو حممد ابن البلخي 
 442     احلسن بن احلسن أبو علي التقليسي 

 442   احسن بن حفص بن احلسن أبو علي البهذاين األندلسي 
 443  أبو علي البعلبكي العطار احلسن بن محزة بن اخلسن بن محدان 

 حرف اخلاء فارغ 
 حرف الدال 

 443      احلسن بن داود أبو حممد الثقفي 
 حرف الذال فارغ 

 حرف الراء 
 444 احلسن بن رجاء بن أيب الضحاك أبو علي احلصاري الكاتب اجلرجرائي الشاعر

 حرف الزاي 
 447     احلسن بن زيد أبو علي الكازروين الصويف 

 ف السني حر 
 448  احلسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل أبو العباس العباداين املقرئ 
 449  احلسن بن سعيد بن احلسن بن احلارث أبو القاسم القرشي احلافظ 
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 449   احلسن بن سعييد بن عبد هللا بن بندار أبو علي الداير بكري 
 450    احلسن بن سعيد بن حممد بن سعيد أبو علي العطار 

 451 سن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز أبو العباس الشيباين النسوي احلافظ احل
 455       احلسن بن السلم احلراين 

 455   احلسن بن سليمان بن اخلري أبو علي األنطاكي املقرئ 
 456   احلسن بن سليمان بن داود بن عبد الرمحن أبو حممد البعلبكي 

 456            لي الفزاري املصري احلسن بن سليمان بن سالم أبو ع
 457       احلسن بن سهيل السلمي 

  حرف الشني 
  458    احلسن بن شجاع بن رجاء أبو علي البلخي احلافظ

 459               احلسن بن شوذب الصويف 
 حرف الصاد 

 459     احلسن بن صاحل بن غالب القيسراين 
 حرف الضاد فارغ 

 حرف الطاء 
 460    ن أيب طابري بن احلسن أبو علي اخلتلي الفقيه احلسن ب

 461    احلسن بن طغج بن جف أبو املظفر الفرغاين األمري 
 حرف الظاء فارغ 

 حرف العني 
 461   احلسن بن العباس بن احلسن بن احلسني أبو حممد احلسيين 

 462  احلسن بن عبد هللا بن أمحد بن عبد اجلبار أبو الفتح السلمي املعري 
 463  احلسن بن عبد هللا بن احلسن بن سعيد أبو سعيد اخلزاعي املصيصي 

 463   احلسن بن عبد هللا بن احلسن أبو علي اخلتلي الشافعي الفقيه 
 464 احلسن بن عبد هللا بن سعيد بن عبيد هللا أبو علي الكندي احلمصي الفقيه 

 465    احلسن بن عبد هللا بن سلمان أبو علي العرقي 
 465  احلسن بن عبد هللا بن منصور بن خبيب أبو علي األنطاكي البالسي 

 466   احلسن بن عبد هللا بن نصر أبو علي الشاشي املقرئ الصويف 
 466     احلسن بن عبد هللا بن يزيد بن متيم السلمي 

 466      احلسن بن عبد هللا موىل بين هاشم 
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 467  أبو علي األزدي الصفار  احلسن بن عبيد هللا بن أمحد بن عبدان
  467    احلسن بن عبيد هللا بن طغج بن جف أبو حممد األمري

 467      احلسن بن عبد الواحد القزويين 
 468  احلسن بن عبد الواحد بن عبد األحد بن معدان أبو عبد هللا احلراين 

 468      احلسن بن عبد أبو علي الدمشقي 
 468       احلسن بن عتبة اللهيب 

 474 احلسن بن عثمان بن محاد بن حسان أبو حسان الزايدي البغدادي القاضي 
 474    احلسن بن عطية هللا بن احلسن أبو الفضل اخلطيب 
 474    احلسن بن علي بن أمحد أبو الفرج التميمي الواعظ

 474    احلسن بن علي بن أمحد بن مسعود أبو أمحد احلليب
 474     هيم األصبهاين احلسن بن علي بن إبرا

 475  احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز أبو علي األهوازي املقرئ
 477     احلسن بن علي بن احلسن األطرابلسي 

 477    احلسن بن علي بن احلسن بن احلكم أبو علي املري 
 478   احلسن بن علي بن احلسني بن سلمة أبو القاسم املري 

  478   بن احلسن بن شواش أبو علي الكتاين املقرئ احلسن بن علي 
 479 احلسن بن علي بن احلسن بن أيب الفضل العباس بن الوليد أبو علي الكفر طايب 

 479   احلسن بن علي بن احلسني بن أمحد بن حممد أبو حممد التغليب 
 479      احلسن بن علي بن أيب محاد 

  479  بن هبرام أبو علي الصيدالين احلسن بن علي بن خلف بن عبد اجلبار 
 480   احلسن بن علي بن روح بن عوانة أبو علي الكفر بطفاين 

 481 احلسن بن علي بن سعيد بن احلسني بن أمحد أبو علي الكرخي الفقيه الشافعي 
 481   احلسن بن علي بن شبيب أبو علي املعمري البغدادي احلافظ 

 485 املطلب بن هاشم سبط رسول هللا ص  احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد
 556    احلسن بن علي بن عبد هللا أبو سعيد الربدعي 

 557     احلسن بن علي بن عبد هللا اخلراساين 
  557 احلسن بن علي بن عبد الصمد بن مسعود أبو حممد الكالعي اللباد املقرئ 

 557  السلمي  احلسن بن علي بن عبد الواحد بن املوحد بن اسحق أبو حممد
   558احلسن بن علي بن علي بن حممد بن جعفر بن القاسم أبو القاسم البجلي اجلريري 
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 558  احلسن بن علي بن عمر بن عيسى أبو حممد احلليب القيسي األديب 
 558    احلسن بن علي بن عمر أبو حممد التميمي النحوي 

 559       احلسن بن علي بن عياش 
 559   عيسى أبو عبد الغين األزدي املعاين احلسن بن علي بن 

 560     احلسن بن علي بن حممد أبو علي الدمشقي 
 562 احلسن بن علي بن حممد بن اسحق بن زكراي أبو علي اليماين الدمشقي 

 562     احلسن بن علي بن حممد أبو علي القطين 
 562     احلسن بن علي بن حممد السنجاري 

  562 مد بن أمحد بن جعفر أبو علي الوحشي البلخي احلافظاحلسن بن علي بن حم
 563    احلسن بن علي بن القاسم أبو علي القريواين اخلفاف 
 563    احلسن بن علي بن مصعب بن بدر أبو بكر العمى 

 564  احلسن بن علي بن موسى بن هارون أبو علي النحاس النيسابوري 
 565    تعيدي احلسن بن علي بن موسى بن اخلليل الرب 

 565  احلسن بن علي بن موسى بن احلسني أبو علي السمسار األديب 
 566   احلسن بن علي بن وهب بن أيب صفر أبو علي الصويف املقرئ 

 566 احلسن بن علي بن الواثق بن الصلت بن أابن أبو القاسم النصييب احلافظ 
   567الشعراين الطرباين املقرياحلسن بن علي بن حيي بن زايد بن حيان أبو علي البجلي 

 567  احلسن بن علي بن حيىي بن علي بن حممد بن أمحد أبو حممد العلوي 
 567     احلسن بن علي أبو حممد اخلالل احللواين 

 569     احلسن بن علي أبو عمر األطرابلسي 
 570     احلسن بن علي أبو علي الصقلي النحوي 

 571      ي احلسن بن علي أبو علي الشرياز 
 571      احلسن بن علي أبو حممد الوراق 
 571      احلسن بن علي األسدي الشاعر 

 572    احلسن بن عمران أبو عبد هللا العسقالين املقرئ 
 573      احلسن بن عيسى الدمشقي 

 574     احلسن بن أيب العرمطة الكندي املروزي 
 حرف الغني يف آابء من امسه احلسن 

 574 بن غالب بن علي بن غالب أبو علي التميمي البغدادي املقرئ احلريب  احلسن
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 575       احلسن بن غويث الفوقاين 
 576       احلسن بن الفرج الغزي 

 576              احلسن بن فرقد الشيباين اخلرستاوي 
 حرف القاف يف آاب ء من امسه احلسن 

 576   القاضي الدمشقي  احلسن بن القاسم بن عبد الرمحن أبو علي
 578    احلسن بن القاسم بن علي أبو علي الواسطي املقرئ 

 578     احلسن بن قريش أبو علي احلراين احملاملي 
 حرف الكاف وحرف الالم فارغان 
 حرف امليم يف آابء من امسه احلسن 

 578   احلسن بن حممد بن أمحد بن هشام أبو القاسم السلمي 
 579   بن أمحد بن احلسني بن القاسم احلراين احلسن بن حممد 

 579   احلسن بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو حممد السكن 
 580  احلسن بن حممد بن أمحد بن حممد أبو علي بن أيب أسامة اهلروي املقرئ

 581   احلسن بن حممد بن أمحد بن الفضل أبو علي الكرماين 
 581    مد القاضي احلسن بن حممد بن األصبغ أبو حم

 581      احلسن بن حممد بن األصم 
 581     احلسن بن حممد بن بكار بن بالل العاملي 

 582    احلسن بن حممد بن جعفر بن علي أبو حممد الضراب 
 582 احلسن بن حممد بن احلسن بن القاسم بن درستويه أبو علي املعدل اإلمام 

 583 حلسني املتهجد أبو حممد احلسين الزيدي احلسن بن حممد الصاحل بن احلسن بن ا
 584    احلسن بن حممد بن احلسن بن علي العلوي الكويف 

 584   احلسن بن حممد بن احلسن بن ذكروة التميمي األنباري 
 585  احلسن بن حممد بن احلسن أبو علي الساوى الفقيه الصويف األصويل 

 585    ملالكي احلسن بن حممد بن احلسن أبو علي األهبري ا
 586    احلسن بن حممد بن احلسني بن علي أبو علي الوراق

 586     احلسن بن حممد بن حفص البعلبكي اإلمام 
 586    احلسن بن حممد بن حيدرة األطرابلسي القاضي

 586  احلسن بن حممد بن داود بن حممد أبو حممد الثقفي احلراين املؤدب
 587      ين احلسن بن حممد بن زايد البيسا



67 

 

 587      احلسن بن حممد بن سعيد أبو علي 
 587  احلسن بن حممد بن النفاح بن نصر أبو علي التغليب األسدي الضرير

 588  احلسن بن حممد بن سليمان بن هشام أبو علي الشطوي احلزاز 
 588   احلسن بن حممد بن عبد هللا بن عبد السالم أبو علي البريويت 

 589            بن عبد الرمحن أبو منصور االستواين  احلسن بن حممد
  589 احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب أبو حممد اهلامشي 

 594  احلسن بن حممد بن علي بن حممد أبو القاسم احلسيين الزيدي الكويف 
 594    احلسن بن حممد بن علي بن مصعب أبو علي 

 594  ن حممد أبو الوليد البلخي الدربندي احلافظ احلسن بن حممد بن علي ب
 595  احلسن بن حممد بن علي بن احلسن أبو حممد الفارسي البعلبكي 

 595       احلسن بن حممد بن عوف 
 595    احلسن بن حممد بن مزيد أبو سعيد األصبهاين 

 596   احلسن بن حممد بن معاوية بن عبد هللا أبو علي الليثي 
 596    حممد بن النعمان أبو علي الصيداوي  احلسن بن

 596  احلسن بن حممد بن يزيد بن عبد الصمد أبو علي موىل بين هاشم 
 597      احلسن بن حممد أبو حممد الوراق 

 597     احلسن بن حممود بن أمحد بن حممود الربعي 
 597     احلسن بن خملد بن اخلراج أبو حممد الكاتب 

 599   بن علي بن احلسن أبو علي اخلوارزمي  احلسن بن مسعود
 599    احلسن بن مستماد بن نعمة بن يزيد أبو علي اهلاليل 

  600    احلسن بن املظفر بن احلسن أبو القاسم اهلمداين
 600   احلسن بن املظفر بن احلسن بن املظفر أبو علي البغدادي 

 600             احلسن بن مطي بن احلسن أبو حممد الشريازي املقرئ
 601    احلسن بن منصور بن هاشم أبو القاسم احلمصي 

 601    احلسن بن منري بن حممد بن منري أبو علي التنوخي 
 602  احلسن بن املؤمل بن احلسن بن أمحد أبو حممد الطائي الصوري 

    حرف النون يف آابء من امسه احلسن 
 602    الدينوري احلسن بن نصر بن احلسن أبو حممد البزار 

 602      احلسن بن نصري بن منصور الزاهد 
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 602    احلسن بن نظيف بن عبد هللا أبو حممد اهلاليل 
 603     احلسن بن أيب نعيم بن األصم أبو علي 

 حرف الواو يف آابء من امسه احلسن 
 603   احلسن بن الوليد بن موسى بن سعيد أبو حممد الكاليب املعدل 

 604     وهب بن سعيد أبو علي الكاتب  احلسن بن
 حرف اهلاء يف آابء من امسه احلسن 

 606      احلسن بن هارون بن عيسى 
 606   احلسن بن هانئ بن صباح أبو علي احلكمي أبو نواس الشاعر 

 639 احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن احلسني أبو حممد والد احلافظ ابن عساكر 
 640           احلسن بن عبد هللا أبو حممد األزدي البزار احلسن بن هالل بن 

    حرف الالم ألف فارغ 
  حرف الياء يف آابء من امسه احلسن 

  640   احلسن بن حيىي بن عبد امللك أبو خالد اخلشين البالطي
 643       احلسن بن حيىي بن كلثوم 
 643       احلسن بن حيىي الفهري 

 643   طيبة أبو علي املصري املديين القاضي احلسن بن يوسف بن أيب
 644  احلسن بن يوسف بن يعقوب بن إسحق بن سعيد أبو سعيد الطويس 

 644        احلسن احلضرمي 
 644      احلسن أبو علي املهتدي الصويف 
 645      احلسن أبو علي املوصلي الشاعر 

 ذكر من امسه احلسني 
 حرف األلف يف أمساء آابئهم 

 645   حلسني بن أمحد بن بكار أبو عبد هللا الكندي املصري املقرئ ا
 645   احلسني بن أمحد بن جعفر أبو عبد هللا التميمي الصايغ 

  646   احلسني بن أمحد بن احلسني بن عبد املؤمن أبو عبد هللا القرشي
 646  احلسني بن أمحد بن احلسني بن إسحق أبو عبد هللا احلمريي املقرئ 

 646            سني بن أمحد بن رستم أبو علي الكاتب بن زنبور احل
 647 احلسني بن أمحد بن سلمة بن عبد هللا أبو عبد هللا الربعي املالكي القاضي 

 648    احلسني بن أمحد بن طالب والد أيب اجلهم الشعراين 
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 649 ري احلسني بن أمحد بن العباس بن حممد بن يعقوب أبو علي السلمي النيسابو 
 649  احلسني بن أمحد بن عبد هللا بن وهب أبو علي اآلمدي املالكي 

 650 احلسني بن أمحد بن عبد الصمد بن حممد بن متيم أبو القاسم التميمي الشاهد 
 650 احلسني بن أمحد بن عبد الواحد بن حممد أبو علي الصوري التاجر الوكيل 

 651  بت الطرائفي العدل احلسني بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب اث
 651 احلسني بن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن أسد أبو عبد هللا اهلروي احلافظ 

 653  احلسني بن أمحد بن حممد بن أمحد بن املبارك أبو علي البعلبكي 
 654  احلسني بن أمحد بن حممد بن بكار بن يزيد أبو علي السكسكي

 654  الصويف أبو القاسم الشريازي احلسني بن أمحد بن حممد بن سعيد
 654              احلسني بن أمحد بن مرداس القرشي 

 654   احلسني بن أمحد بن املسلم أبو عبد هللا ابن مخار املعدل 
 654 احلسني بن أمحد بن املظفر بن أمحد بن سليمان اهلمداين الفقيه املالكي الشاهد 

 655      احلسني بن أمحد بن معقل األزدي 
 655  احلسني بن أمحد بن موسى بن احلسني بن علي أبو القاسم املعدل 

 656 احلسني بن أمحد بن حيىي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو عبد هللا العلوي 
 656       احلسني بن أمحد املقرئ 

 656      احلسني بن أمحد البغدادي املؤدب 
 656   الصويف الطيان  احلسني بن أمحد أبو عبد هللا املصيصي

 657      احلسني بن أمحد أبو عبد هللا 
 657     احلسني بن أمحد أبو علي القاضي الكوكيب 

 657   احلسني بن إبراهيم بن جابر بن علي أبو علي الفرائضي 
 658    احلسني بن إبراهيم بن حممد أبو علي الديرعاقويل 

 658    يقي احلسني بن إبراهيم بن اسحق التسرتي الدق
 659     احلسني بن اسحق أبو علي الصوري 

 659  احلسني بن إدريس بن املبارك بن اهليثم أبو علي األنصاري اهلروي 
 661    احلسني بن إمساعيل بن إبراهيم بن مصعب الظاهري 

 661    احلسني بن األشعث أبو اجملد الكندي الطرباين 
 رغة حرف الباء وحرف التاء وحرف الثاء فا

 حرف اجليم 
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 احلسني بن جعفر بن احلكى أبو القاسم العلوي 
 احلسني بن جعفر بن حممد بن محدان أبو عبد هللا العنزي اجلرجاين الفقيه 

 حرف احلاء 
 احلسني بن حامت أبو عبد هللا األزدي املتكلم 

 احلسني بن احلسني بن أمحد بن حبيب أبو عبد هللا الكرماين الطرسوسي
 احلسن بن احلسني ابن أيب حممد احلسن بن عبد هللا بن محدان بن احلسني بن

 احلسني بن احلسن بن زيد بن حممد بن علي بن حممد ابن علي بن علي بن احلسني
 احلسني بن احلسن بن سباع أبو عبد هللا الرملي املؤدب الشاهد

 احلسني بن احلسن بن عبد هللا أبو عبد هللا املرندي الواعظ
 حلسن بن حممد أبو القاسم األسدي املعروف اببن النباحلسني بن ا

 احلسني بن احلسن بن مهاجر أبو حممد السلمي املهاجري النيسابوري
 احلسني بن احلسني بن عبد الرمحن أبو عبد هللا األنطاكي قاضي الثغور

 احلسني بن محزة بن احلسني بن جعفر أبو املعايل بن الشعريي
 أبو عبد هللا التغليباحلسني بن محدان بن محدون 

 احلسني بن خسيس أبو علي العرمجوسي
 احلسني بن ذكر بن هارون بن إسحاق بن إبراهيم بن حممد ويقال ابن ذكر بن

 احلسني بن رافع الغزنوي
 احلسني بن روح

 احلسني بن سعيد بن املهند بن مسلمة أبو علي الطائي الشيزري
 جلي األنطاكياحلسني بن السميدع بن إبراهيم أبو بكر الب

 احلسني بن السفر بن إمساعيل بن سهل ابن أنس بن مالك بن األخطل الشاعر
 احلسني بن سهل بن حريث املصري

 احلسني بن الضحاك بن ايسر ويقال ابن الضحاك ابن فالن بن ايسر أبو علي
 احلسني بن طاهر أبو علي بن الصفيفة القطان املقرىء

 القرشي احلسني بن أيب عاصم أبو عبد هللا
 احلسني بن عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا ابن أمحد بن احلسني بن عبد

 احلسني بن عبد هللا بن رواحة بن إبراهيم ابن عبد هللا بن رواحة األنصاري
 احلسني بن عبد هللا بن خالد بن يزيد بن صاحل ابن صبح بن اخلشخاش بن

 راق داود بن علياحلسني بن عبد هللا بن شاكر أبو علي السمرقندي و 
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 احلسني بن عبد هللا بن خالد بن يزيد بن صاحل ابن صبيح بن اخلشخاش بن
 احلسني بن عبد هللا بن حممد بن إسحاق ابن إبراهيم بن زهري املعروف اببن

 احلسني بن عبد هللا بن يزيد بن األزرق أبو علي الرقي القطان املالكي
 احلسني بن عبد هللا بن حصينة املعري

 ني بن عبيد هللا بن أمحد بن عبدان بن أمحد بن زايد بن ورد أزاد بناحلس
 احلسني بن عبد الرحيم بن الوليد بن عثمان بن جعفر أبو عبد هللا الكاليب

 احلسني بن عبيد هللا بن كندي بن الشياح
 احلسني بن عبد السالم أبو عبد هللا املصري الشاعر امللقب ابجلمل

 حممد ويقال ابن عمرو أبو علي األزدي احلسني بن عبد الغفار بن
 حسني بن عبيد الكاليب

 احلسني بن عثمان بن أمحد بن عيسى أبو عبد هللا اليربودي
 احلسني بن عثمان بن علي أبو عبد هللا بن البغدادي املقرئ املعروف

 احلسني بن عقيل بن حممد بن عبد املنعم بن هاشم بن ريش أبو علي ويقال أبو
 ي بن جعفر البغدادياحلسني بن عل

 احلسني بن علي بن احلسني بن حممد املغريب ابن يوسف بن حبر بن هبرام بن
 احلسني بن علي بن احلسني أبو عبد هللا السجزي املقرىء املعروف ابخلازن

 احلسني بن علي بن اخلضر بن عبدان أبو عبد هللا
 املصري احلسني بن علي بن احلسني بن أمحد بن جعفر بن الفضل أبو علي

 احلسني بن علي بن أيب طالب ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو عبد
 احلسني بن علي بن عبد الواحد ابن حممد بن أمحد بن احلر

 احلسني بن علي بن عبيد هللا بن حممد أبو علي الرهاوي املقرئ
 احلسني بن علي بن كوجك أبو القاسم الكوجكي

 عب أبو علي النخعي البغدادياحلسني بن علي بن حممد بن مص
 احلسني بن علي بن حممد بن جعفر أبو عبد هللا القاضي احلنفي الفقيه

 احلسني بن علي بن حممد بن عتاب ويقال ابن حممد بن علي بن عتاب أبو علي
 احلسني بن علي بن حممد بن احلسن أبو عبد هللا البغوي

 بعلبكي القاضياحلسني بن علي بن حممد بن أيب املضاء أبو علي ال
 احلسني بن علي بن عمر بن علي بن داود أبو عبد هللا بن أيب الرضا األنطاكي
 احلسني بن علي بن حممد بن مسلمة بن جلاج أبو علي بن أيب احلسن األزدي
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 احلسني بن علي بن اهليثم بن حممد بن اهليثم بن القاسم أبو عبد هللا
 بو علي النيسابوري الصايغ احلافظاحلسني بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد أ

 حسني بن علي ويقال احلسن الكندي موىل ابن جريج
 احلسني بن علي الصويف

 احلسني بن علي أبو عبد هللا النسوي الفقيه
 احلسني بن علي أبو علي املقرئ املعروف ابلدمشقي

 احلسني بن عيسى بن هارون أبو علي
 جي العرقياحلسني بن عيسى أبو الرضا األنصاري اخلزر 

 احلسني بن الفتح بن نصر بن حممد بن عبد هللا بن عبد السالم أبو علي
 احلسني بن الفضل بن حوي أبو القاسم

 احلسني بن قطبة الغساين
 احلسني بن لؤلؤ أبو عبد هللا اإلخشيدي

 احلسني بن حممد بن أمحد بن حيدرة أبو عبد هللا قاضي أطرابلس
 د ابن احلسني بن عيسى بن ماسرجس أبو علياحلسني بن حممد بن أمحد بن حمم

 احلسني بن حممد بن أمحد أبو عبد هللا بن العني زريب
 احلسني بن حممد بن أمحد أبو عبد هللا األنصاري احلليب الشاهد البزاز

 احلسني بن حممد بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن طالب بن كثري بن محاد بن
 عبد هللا النيسابوري الشافعياحلسني بن حممد بن أمحد ويقال ابن 

 احلسني بن حممد بن أمحد أبو حممد النيسابوري الواعظ
 احلسني بن حممد بن أمحد بن جعفر أبو عبد هللا ويسمى أيضا حممد النهربيين

 احلسني بن حممد بن إبراهيم أبو عبد هللا التميمي املعروف اببن البقال
 بد هللا بن عبد الرمحن أبواحلسني بن حممد بن إبراهيم بن احلسني ابن ع
 احلسني بن حممد بن أسد أبو القاسم الديبلي

 احلسني بن حممد بن مجعة أبو جعفر األسدي موالهم
 احلسني بن حممد بن احلسني أبو عبد هللا الصوري الضراب النحوي

 حسني بن حممد بن احلسني بن عامر بن أمحد أبو طاهر األنصاري اخلزرجي
 حلسني ابن أمحد بن احلسني بن إسحاق أبو القاسم بن أيباحلسني بن حممد بن ا

 احلسني بن حممد بن احلسني أبو علي السلمي الفاخوري
 احلسني بن حممد بن احلسني ابن عبيد هللا بن احلسني بن إبراهيم أبو علي بن
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 احلسني بن حممد بن سنان أبو املعمر املوصلي مث األطرابلسي املعروف اببن
 بن حيدرةاحلسني بن حممد 

 احلسني بن حممد بن السفاج بن نصر أبو طالب الثعليب اآلمدي
 احلسني بن حممد بن شعيب أبو علي املعدل

 احلسني بن حممد بن عبد هللا ويقال ابن أمحد أبو حممد اإلمام
 احلسني بن حممد بن عبد هللا أبو الفضل املصري القاضي املعروف اببن

 بو علي املقرىء الوراقحسني بن حممد بن عتبة بن مساور أ
 احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن عثمان ابن القاسم بن أيب نصر أبو عبد

 احلسني بن حممد بن عثمان بن زرعة أبو عبد هللا بن أيب زرعة
 احلسني بن حممد بن عثمان أبو عبد هللا اليربودي

 احلسني بن حممد بن غويث ويقال غوث أبو عبد هللا التنوخي
 حممد بن علي بن عمان ويقال ابن علي بن عتاب أبو علي املقرئ احلسني بن

 احلسني بن حممد بن فرية بن حيون أبو علي الصديف األندلسي احلافظ الفقيه
 احلسني بن حممد بن الوزير أبو أمحد بن أيب احلسني الشاهد الشروي احلافظ

 احلسني بن حممد أبو الفرج النحوي املعروف ابملستور
 مد ويقال ابن أمحد أبو علي الزاهد الواعظ املعروف ابلعطاراحلسني بن حم

 احلسني بن حممد املسحوري
 احلسني بن املبارك الطرباين

 احلسني بن مبشر بن عبيد هللا أبو علي املري املقرئ املعروف ابلكتاين
 احلسني بن املتوكل وهو ابن أيب السري أخو حممد بن السري العسقالين

 مكمل موىل بين أسد بن خزميةاحلسني بن مطري بن 
 احلسني بن املظفر بن احلسني بن جعفر بن محدان أبو عبد هللا اهلمذاين

 احلسني بن املظفر بن احلسني أبو القاسم اهلمذاين
 احلسني بن موسى بن هارون

 احلسني بن نصر بن املعارك أبو علي البغدادي صهر أمحد بن صاحل املقرئ
 يقال أبو عبد هللا القرشي موالهم النيسابورياحلسني بن الوليد أبو علي و 

 احلسني بن هارون بن عيسى بن أيب موسى أبو علي األايدي ويقال امسه احلسن
 احلسني بن اهليثم بن ماهان أبو الربيع الرازي الكسائي

 احلسني بن حيىي بن احلسني بن جزالن أبو عبد هللا
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 احلسني موىل عمر بن عبد العزيز وآذنه
 يوسف بن حممد بن علي بن زر أبو عبد هللا السامري القاص احلسني بن

 احلسني
 احلسني أخو زيدان الكويف

 احلسني ويقال احلسن بن املصري من شيوخ الصوفية
 احلسني الربذعي أحد الصاحلني

 احلسني العطار
 حصن بن حسان القرشي اجلبيلي

 حصن بن عبد الرمحن ويقال ابن حمصن أبو حذيفة الرتاغمي
 بن جعفر الفزاريحصني 

 حصني بن جندب أبو ظبيان اجلنيب الكويف
 حصني بن خليد بن جزء بن احلارث ابن زهري بن خزمية بن رواحة بن ربيعة بن

 حصني بن عبد هللا الكاليب
 حصني بن مالك أبو احلر بن اخلشخاش ابن جناب بن احلارث بن حممد ويقال حصني

 بن احلارث بن سلمة بن شكامة بن حصني بن منري بن انئل ابن لبيد بن جعثنة
 حصني بن الوليد موىل بين يزيد بن معاوية

 حضني بن املنذر بن احلارث بن وعلة بن اجملالد ابن اليثريب بن الراين بن
 حضرمي بن أمحد ويسمى أيضا علي

 حضني السلمي حاجب كان ملعاوية بن أيب سفيان كانت له أمالك بدمشق عند درب
 حطان بن عوف

 أمحد بن حممد بن القاسم أبو هانئ السلمي الصوري حظي بن
 حظي بن أيب كثري اجلذامي اخلراساين

 حفاظ بن سالمة الناسخ
 حفاظ بن احلسن بن احلسني أبو الوفاء الغساين الفزاز املعروف اببن نصف

 حفاظ بن احملسن بن علي بن حسني أبو الوفاء األنصاري
 حفص بن سعيد بن جابر
 بذي اإلصبع الكليب العليميحفص بن حبيب يعرف 

 حفص بن سعيد
 حفص بن سليمان أبو سلمة الكويف املعروف ابخلالل
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 حفص بن أيب العاص بن بشر بن دمهان
 حفص بن عبيد هللا ابن أنس بن مالك بن النضر األنصاري

 حفص بن عمر بن سعيد بن ايب عزيز جندب بن النعمان األزدي
 قال حفص بن عمر بن صاحل بن عطاء بنحفص بن عمر بن حفص بن أيب السائب وي

 حفص بن عمر ويقال ابن عمرو بن سويد أبو عمرو العدوي البغدادي
 حفص بن عمر بن عبد هللا بن أيب طلحة زيد بن سهل أبو عمرو األنصاري ابن

 حفص بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة
 ن مروان بن احلكم األمويحفص بن عمر بن عبد العزيز ب

 حفص بن عمر أبو الوليد
 حفص بن عمر بن قنرب القرشي

 حفص بن عمر بن الوليد بن عبد امللك بن مروان ابن احلكم بن أيب العاص بن
 حفص بن عمر السكوين الشامي

 حفص بن غيالن أبو معيد الرعيين احلميدي وقيل اهلمداين
 حفص بن عمر السكسكي

 ى بن قسيم بن جنيح القرشيحفص بن عمرو بن يعل
 حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعاين

 حفص بن وردان القرشي
 حفص بن الوليد بن سيف بن عبد هللا ابن احلارث بن جبل بن كليب بن عوف بن

 حفص األموي
 احلكم بن أيوب بن احلكم بن أيب عقيل ابن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك

 احلكم بن جرو أو حزن القيين
 بن اثبت القرشي احلكم

 احلكم بن الصلت بن أيب عقيل ابن مسعود بن عامر بن معتب الثقفي
 احلكم بن احلارث الفهمي

 
 


